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Mongaguá, 62 anos
Cidade festeja 
emancipação 
político-
administrativa 
nesta terça 
Mongaguá está em festa. A 
Cidade completa 62 anos 
hoje. Além dos seus 13 quilô-
metros de praias, o Municí-
pio se destaca por locais de 
belezas naturais e de pesca 
esportiva. Para celebrar a 
data, a prefeitura entregou 
à população diversas obras. 
Um dos equipamentos inau-
gurados foi a Unidade de 
Vigilância em Zoonoses, que 
oferece novo espaço para 
vacinas e esterilização de 
cães e gatos, no bairro Vera 
Cruz. A praça Frederico Plat-
zeck também foi revitalizada 
e agora tem novos equi-
pamentos para atividades 
esportivas, playground para 
crianças e nova iluminação, 
na região central. 
CADERNO ESPECIAL
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Guarda Civil Municipal de 
Santos receberá mais três cães

SV tem 75% de  
imunizados 
com a 1ª dose
São Vicente alcançou 75% de pes-
soas que receberam a 1ª dose da 
vacina contra a Covid. Isso signi� ca 
que 276.584 vicentinos estão com 
o esquema vacinal em andamento. 
Já 67% completaram a imunização, 
seja em duas doses ou dose única. 
A ocupação de leitos também des-
pencou. “Nossa média atual é de 
apenas um internado. Tudo graças 
à vacinação acelerada no Municí-
pio”, festeja a secretária de Saúde, 
Michelle Santos.  CIDADES/A4

Operação � agra 
corrida de charretes 
em PG                    CIDADES/A3

Dupla que furtava 
� os no Canal 5 é presa 
no mar                  CIDADES/A3

Praia Grande: batida 
entre van e carro 
deixa feridos      CIDADES/A3

BAIRRO CAIÇARA

Plantel já conta com quatro animais, sendo três machos e uma fêmea  CIDADES/A4

 ISABELA CARRARI/PMS

GUARUJÁ

Perturbação 
do sossego gera 
uma ocorrência
por hora
CIDADES/A3

Covid suspendeu aulas de 99,3% 
das escolas de educação básica 

 AÉ o que revela uma pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) 
feita em todo o País e divulgada ontem

A pesquisa ‘Síntese de Indicadores 
Sociais (SIS): uma análise das con-
dições de vida da população brasi-
leira’ revela que o tempo médio de 
suspensão das atividades presen-

ciais de ensino e aprendizagem em 
2020 somou 279,4 dias no Brasil.  
Na rede pública, a média de ativi-
dades suspensas presencialmente 
foi de 287,5 dias, e, na rede privada, 

de 247,7 dias. No geral, 99,3% das 
escolas da educação básica suspen-
deram as atividades presenciais e 
90,1% não retornaram no ano le-
tivo de 2020.                          BRASIL/A7

ANO 23 - Nº 8.011INFORMAÇÃO É TUDO

Bolsonaro quer decisão única do governo sobre passaporte da vacina. BRASIL/A7

 ISAC NÓBREGA/PR

Aliado de Doria 
anula CPI 
contra tucanos
Carlão Pignatari (PSDB), presiden-
te da Assembleia Legislativa de 
São Paulo (Alesp), anulou o ato de 
criação de uma CPI que pretendia 
investigar suspeitas de desvios de 
recursos públicos em obras das 
gestões tucanas no Estado. A de-
cisão foi publicada no Diário O� -
cial de sábado (4), após anos de 
manobras de tucanos e de alia-
dos para atrasar a instalação da 
comissão de inquérito. Essa CPI 
tinha como principal alvo a Der-
sa, estatal paulista devassada por 
investigações que resultaram em 
acusações que vão de fraude em 
licitações e corrupção a formação 
de cartel.                               ESTADO/A6

DESVIOS DE RECURSOS



Esta página faz parte da edição impressa produzida pelo Diário do Litoral 
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA.  A autenticidade deste documento pode  
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo site http://dldigital.com.br

A2diariodolitoral.com.br
TERÇA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2021 

(13) 3301-9777
editor@diariodolitoral.com.br

publicidade@diariodolitoral.com.br

twitter.com/diariodolitoral

facebook.com/diariodolitoral

instagram.com/diariodolitoral

youtube.com/diariodolitoral

13. 99149-7354

JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA . Fundado em 12/11/1998 .  
Jornalista Responsável:  Alexandre Bueno (MTB 46737/SP) . Agências de Notícias: 
Agência Brasil (AB), Agência Estado (EC), Folhapress (FP), Associated Press (AP), 
GB Edições (GB), Agência Senado (AS), Agência Câmara (AC) . Comercial, Parque 
Grá� co e Redação: Rua General Câmara, 254 - Centro - Santos  CEP: 11.010-122  - 
Fone: 13. 3307-2601 . São Paulo: Rua Tuim, 101-A - Moema, São Paulo - SP - CEP 04514-
100 - Fone: 11. 3729-6600 . Matérias assinadas e opiniões emitidas em artigos são de 
responsabilidade de seus autores. 

Fundador - Sergio Souza
sergio@diariodolitoral.com.br 
Diretor Presidente - Alexandre Bueno
alexandre@diariodolitoral.com.br 
Diretora Administrativa - Dayane Freire
administracao@diariodolitoral.com.br 
Editor Responsável - Arnaud Pierre 
editor@diariodolitoral.com.br 
Site e redes sociais
site@diariodolitoral.com.br 

Fotogra� a  
fotogra� a@diariodolitoral.com.br 
Publicidade 
publicidade@diariodolitoral.com.br - 
marketing@diariodolitoral.com.br 
Financeiro 
� nanceiro@diariodolitoral.com.br 
Grá� ca
gra� ca@diariodolitoral.com.br 

Telefone Redação - 13. 3301-9777
Telefone Grá� ca - 13. 3307-2601
Site - www.diariodolitoral.com.br

FALE COM DIÁRIO

Informação é Tudo
Somos Impresso.

Somos Digital.
Somos Conteúdo. 

Diário do Litoral - 23 anos

Jornal Associado:Edição digital 
certifi cada:

GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

ARNAUD PIERRE COURTADON
Editor Responsável

DAYANE FREIRE
Diretora Administrativa

SERGIO SOUZA
Fundador

ALEXANDRE BUENO
Diretor Presidente

A  cada ano, no momento em que chegamos ao verão 
– e, com ele, as chuvas passam a ser mais frequentes 
– passamos a registrar casos, em todo o país, de des-
lizamento de terras, destruição e desmoronamento 
de casas e até de edifícios. São fatos que poderiam ser 

atenuados na medida em que cada município se organizasse em 
torno da exigência – e das condições – do Habite-se.

Os municípios devem se organizar para se enquadrar ao dispo-
sitivo que alterou a Lei de Registros Públicos, permitindo a dispen-
sa de Habite-se em caso específico de residência unifamiliar.

No Brasil, a atividade de construir para habitação é desnecessa-
riamente burocrática, cara e sem padronização.

Desta forma, as construções e reformas habitacionais acabam 
ficando sem o documento hábil para receber moradia habitacio-
nal, chamado de Habite-se.

‘Habite-se’ é o documento expedido pela prefeitura que auto-
riza o início da utilização efetiva da construção acabada para fins 
de moradia. Este documento comprova que a construção seguiu o 
projeto e as normas para construir definidas na legislação muni-
cipal.

Há dois tipos de situações que implicam na falta de Habite-se 
nas moradias brasileiras. A primeira é a pessoa que necessita de 
moradia urgente e, na boa-fé, constrói ou reforma sem projeto 
e, depois, por óbvio, não consegue retirar o Habite-se. A segunda 
é a total inércia dos municípios em investir em fiscalização, sem 
contratação de pessoal adequado e sem investir em georreferen-
ciamento para evitar construções irregulares.

A Lei nº 13.865/2019 acresceu um novo artigo na Lei nº 
6.015/73, chamada de Lei dos Registros Públicos. O novo dispositi-
vo legal dispensa o Habite-se expedido por todas as prefeituras do 
Brasil para averbação de construção residencial urbana, unifami-
liar, de um só pavimento, construída há mais de cinco anos da 
promulgação da Lei nº 13.865/2019, em área ocupada predomi-
nantemente por população de baixa renda - inclusive para o fim 

de registro ou averbação decorrente de financiamento à moradia.
Acontece que este dispositivo legal é totalmente subjetivo: não 

menciona qual documento será expedido no lugar do Habite-se, 
não define os procedimentos cartorários para registro ou averba-
ção para fins de escritura pública e esquece a realidade dos gran-
des centros urbanos do país – pois, nas grandes cidades, é muito 
comum construções com dois pavimentos.

Desta forma, mais uma vez caberá aos municípios regulamen-
tar a legislação federal.

Os municípios devem se organizar para atender o dispositivo 
que alterou a Lei de Registros Públicos. Entendo que as prefeituras 
devem expedir uma certidão municipal de atendimento ao dispo-
sitivo do art. 247-A da Lei de Registros Públicos.

Tal situação é necessária, pois compete aos municípios dizer se 
a edificação é unifamiliar, de um só pavimento e que a edificação 
se localiza em área permitida pela legislação local e em área de 
população de baixa renda.

Portanto, esse trabalho será árduo e demorado, pois entendo 
não ser possível autodeclaração do munícipe afirmando que 
o imóvel atende à situação de dispensa de Habite-se, haja vista 
tratar-se de situação que necessita de vistoria in loco para garantia 
da segurança coletiva.

Lembro que, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento 
Regional, cerca de 60% dos imóveis brasileiros são irregulares 
justamente por não terem apresentado o Habite-se. A falta do Ha-
bite-se implica, além de impedir financiamento do imóvel, outras 
tantas consequências: não se pode constituir condomínio com a 
respectiva convenção; não há qualquer possibilidade de registro 
em cartório; as Prefeituras não liberam alvará de funcionamento 
para imóveis comerciais; há inúmeras dificuldades comerciais no 
momento de transação comercial de um imóvel sem o Habite-se 
– com a consequente desvalorização do imóvel.

* Marcelo Silva Souza, advogado e professor de direito

Regulamentar Habite-se é
condição para evitar tragédias

Prazos contando. A Comissão Processante da Câmara de 
Guarujá já notificou o Prefeito Válter Suman (PSDB) para 
apresentar suas razões por escrito, que já foram protoco-
ladas no último dia 3 no Legislativo. Agora, a Comissão 
deverá emitir relatório final e solicitar ao presidente da 
Casa, José Nilton Lima de Oliveira, o Doidão (PSB), que seja 
marcada sessão para julgamento. 

Denúncia. Importante lembrar que a Comissão foi ins-
taurada após denúncia formulada pelo Partido Democrá-
tico Trabalhista (PDT), por intermédio de seu presidente, 
José Manoel Ferreira Gonçalves, para apurar eventuais irre-
gularidades relacionadas à Organização Pró-vida, à empre-
sa AM da Silva Serviços Administrativos Ltda., e Instituto 
de Atenção à Saúde e Educação, com possível envolvimen-
to do prefeito Municipal. A Comissão Processante possui 
prazo de 90 dias, que se encerra no dia 29, para conclusão 
dos trabalhos.

Vistoria. O deputado Luiz Fernando (PT), primeiro se-
cretário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
(Alesp) esteve em São Vicente em vistoria às Unidades de 
Saúde que receberam e receberão emendas neste orça-
mento. Visitou também entidades comunitárias da cidade 
e teve um bate papo com lideranças políticas e comunitá-
rias na sede do Sindicato dos Servidores Públicos.

Whelliton 15%. O vereador praiagrandense Whelliton Sil-
va (PL-foto) está lutando pela equiparação do déficit infla-
cionário do salário do servidor público municipal. O índice 
do período é de 15% e foi concedido apenas 9,32%. Tam-
bém está cobrando da prefeita Raquel Chini (PSDB) as so-
bras do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb) - principal mecanismo de financiamento 
da Educação Básica pública brasileira, formado por recur-
sos provenientes dos impostos, transferências dos estados 
e por uma parcela complementar de recursos federais.

Ciclovia. A Comissão Especial de Vereadores (CEV) que 
estuda melhorias para o Sistema Cicloviário de Cubatão 
apresentou seu relatório parcial. O trabalho foi conduzi-
do pelo presidente da CEV, o vereador Wilson Pio (PSDB) e 
contou com a participação dos parlamentares Tinho (Re-
publicanos) e Alessandro Oliveira (PL). O documento, apro-
vado em plenário, pede mais investimento nas ciclovias e 
ciclofaixas do município.

Casqueiro. Uma das ciclovias que recebeu atenção espe-
cial dos membros da CEV é a que sai do Jardim Casqueiro 
até o centro da cidade, uma vez que o viaduto daquela re-
gião não possui perímetro adequado para os ciclistas, que 
precisam transitar e se deslocar de um trecho para o outro. 

DIVULGAÇÃO

CONTRA
PONTO
Por Carlos Ratton e colaboradores

Quem paga imposto 
é pobre
Nildo Fernandes Silva, 
sobre: Neymar vence pre-
feitura de Santos em briga 
judicial

Vergonha alheia se 
até na receita junto 
com os contatinhos 
já rolou os parças 
quem dirá o acórdão
Rts Cnp, sobre: Neymar 
vence prefeitura de Santos 
em briga judicial

Pois oremos pq só 
senhor Jesus pra nos 
livrar
Jaca Santos, sobre: Neymar 
vence prefeitura de Santos 
em briga judicial

Provavelmente deve ser 
algum engano que será 
esclarecido em breve
Giovanna Fisher, sobre: 
Governo: Mário Frias 
contrata por quase R$ 4 
milhões empresa sem lici-
tação e sem funcionários

Dizer o q né?
Alexsandra Gonzalez, 
sobre: Neymar vence pre-
feitura de Santos em briga 
judicial

Essa é a nova políti-
ca...q muitos acredi-
tando..
Marcos Cesar Brito, so-
bre: Governo: Mário Frias 
contrata por quase R$ 4 
milhões empresa sem lici-
tação e sem funcionários
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Para acessar a matéria no seu celular, 
basta que o seu Smartphone tenha uma 
câmera fotográfi ca e um leitor de QR Code 
instalado. Acesse a Play Store ou a Apple 
Store e baixe a ferramenta de forma 
gratuita. Depois, acesse o aplicativo e 
posicione o leitor sobre o código acima.

Leia no site utilizando 
o QR Code

Este espaço é destinado a você, 
leitor-internauta, para reclamar, 
comentar, sugerir, interagir... sobre 
seu bairro, sua cidade, nossas 
matérias, enfi m, ele foi desenvol-
vido com o objetivo de ser a voz da 
população. Só há um pedido: que 
atentem às palavras. As expres-
sões ofensivas - que não sugerem 
melhorias à população - não 
poderão ser publicadas devido à 
nossa função pública. Comente 
em nossa página no Facebook.

CHARGE
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 A Algazarra, som alto, abu-
sos com aparelhos ou sinais 
sonoros são configurados 
como perturbação de sosse-
go. Para conter os excessos, 
a Prefeitura de Guarujá con-
ta com o trabalho da Força-
-Tarefa e Contenção de Inva-
sões, que realiza fiscalizações 
periódicas na Cidade. Confor-
me balanço divulgado na úl-
tima semana, de 20 de outu-
bro a 20 de novembro foram 
realizados 805 atendimentos 
dessa natureza, o que repre-
senta 25,1 atendimentos dessa 
natureza por dia, ou seja, um 
pouco mais de uma ocorrên-
cia por hora.

Por meio de denúncias, as 
equipes – ligadas à Secretaria 
Municipal de Defesa e Convi-
vência Social – vão até o local 
da ocorrência e, se constatado 
o abuso, o responsável é ad-
vertido sobre a irregularida-
de, sendo determinado que 
cesse a perturbação. Os agen-
tes contam com o decibelí-
metro, aparelho que mede a 
intensidade do som. No caso Por meio de denúncias, as equipes vão até o local da ocorrência e o responsável é advertido
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Perturbação do sossego gera 
uma ocorrência por hora

GUARUJÁ. Prefeitura diz que maior parte das ocorrências de perturbação de sossego acontece em residências

de uma reincidência, a pessoa 
pode ser multada e ter o apa-
relho de som apreendido. A 
multa varia de R$ 5 mil a 100 
mil reais.

A maior parte das ocorrên-
cias de perturbação de sosse-
go aconteceu em residências, 
onde as equipes realizaram 
440 atendimentos. Na lista 
das denúncias constam ain-
da comércios (226), ativida-
des em vias públicas (106), 
templos religiosos (30) e pis-
tões (3).

“Muitas dessas residências 
são locais alugados para reali-
zação de eventos irregulares, 
com uso de entorpecentes e 
a presença de menores. Esta-
mos fazendo fiscalizações pe-
riódicas para coibir tais práti-
cas e manter o ordenamento 
da Cidade”, conta a superin-
tendente da Força Tarefa de 
Guarujá.

A população pode denun-
ciar abuso de sp, pelo telefo-
ne 153 (GCM) e também por 
meio da Ouvidoria Municipal 
pelo telefone 162. (DL)

Em PG, batida
entre van e 
carro deixa 
feridos

 A Um acidente entre uma 
van e um carro deixou duas 
pessoas feridas na manhã 
deste domingo (5), em Praia 
Grande. O motorista e um 
passageiro da van ficaram 
presos entre as ferragens 
do veículo e precisaram ser 
resgatados pelo Corpo de 
Bombeiros.

A colisão ocorreu em um 
cruzamento no bairro Vila 
Tupi, quando a van trafegava 
na via sentido praia. Na es-
quina da Rua Meinacos com 
a Rua Muitaquitã, o veículo 
colidiu contra um carro. En-
quanto o automóvel foi ar-
remessado em direção a um 
muro de uma residência, a 
van capotou e tombou.

O motorista da van e um 
passageiro ficaram presos 
nas ferragens. O Corpo de 
Bombeiros foi acionado e 
precisou retirar as vítimas 
do veículo.

O Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu) encaminhou os feri-
dos ao Hospital Irmã Dulce. 
O estado de saúde das víti-
mas não foi divulgado. (DL)

TRÂNSITO

 A Cerca de 1.300 pessoas 
que disputavam corrida com 
charretes ou circulavam nas 
vias da Cidade, colocando 
em risco a vida de pedestres 
e explorando os cavalos, fo-
ram flagradas e orientadas 
por agentes de segurança da 
Guarda Civil Municipal, polí-
cias Militar e Civil e agentes 
de trânsito durante a realiza-
ção da Operação Hermes, nes-
te sábado (4).

A abordagem dos char-
reteiros ocorreu no bairro 
Caiçara, onde estas pessoas, 
oriundas de outros municí-
pios, reuniram-se e circula-
vam em alta velocidade na 
avenida pavimentada e tam-

Operação flagra corrida de charretes em PG regular. “A Operação atuou 
com várias frentes, quer seja 
aqueles que queriam des-
cumprir a regra, e sem a de-
vida autorização para reali-
zar a festa de Iemanjá; quer 
seja em relação aos charre-
teiros, que causaram desor-
dem e cometeram infrações 
de trânsito, além de coibir a 
utilização das caixas de som 
que que perturbam o sosse-
go da população”, explicou 
Izumi reforçando que as ma-
nifestações religiosas indivi-
duais são permitidas.

O policial civil do DEIC/
GOE, Jorge Américo, falou 
sobre algumas das infra-
ções cometidas. “Nesta ro-
maria flagramos o dono de 
um caminhão com charrete 
e cavalo em alta velocidade 
na avenida da praia, além 
dele estacionar o veículo na 
contramão, parado em pon-
to de ônibus e com docu-
mentação atrasada. Foram 
tomadas as devidas medi-
das administrativas”. (DL)A Operação Hermes realiza blitzes com equipes de três setores municipais com apoio da PM
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bém na faixa de areia. Por 
conta dessa velocidade, os 
animais realizam esforço ex-
cessivo e as ferraduras em 
atrito com o asfalto podem 
causar danos aos animais, 
além dos riscos à segurança 
de pedestres como idosos e 
crianças.

De acordo com o Secretá-
rio de Segurança Pública de 
Praia Grande, Maurício Viei-
ra Izumi, a operação atuou 
com várias frentes, visando 
manter a ordem no muni-
cípio, coibindo infrações de 
trânsito, perturbação de sos-
sego com festas e utilização 
de caixas de som em alto vo-
lume, além do transporte ir-

O Grupo Armado de Repressão a Roubos e 
Assaltos de São Paulo (GARRA), participou 
da operação que contou com apoio da GCM

 A A Secretaria de Esportes 
(Semes) abre, amanhã (8), a 
partir das 9h, inscrições gra-
tuitas para o 30º Triathlon 
Internacional de Santos, que 
ocorre no dia 13 de fevereiro. 
São 50 vagas destinadas ex-
clusivamente para moradores 
da Cidade, que ficarão abertas 
até o próximo dia 11.

O cadastro é feito através 
de formulário on-line no link: 
https://egov1.santos.sp.gov.
br/pedestrianismoweb. 

Após o preenchimento da 
ficha, o atleta receberá um 
e-mail da Semes solicitando 
o envio, também por e-mail, 
dos seguintes documentos:  

1- Documento de identida-
de com foto. Pode ser RG, CNH, 
Passaporte, Carteira de Traba-
lho, Certificado de Reservista 
ou documento funcional ex-
pedido por órgão público;  

2 - Comprovante de resi-

Torneio de triatlo terá vagas 
gratuitas para santistas

A prova segue os padrões olímpicos. Serão 1.500 metros de natação, 
em mar aberto, mais 40km de ciclismo e 10km de pedestrianismo

ISABELA CARRARI / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

que pode praticar. O docu-
mento deve conter a data da 
emissão, assinatura e carim-
bo do médico com seu núme-
ro de CRM. Só serão aceitos 
atestados emitidos a partir 
de 01/09/21.  

A Semes vai analisar a do-
cumentação e, se tudo esti-
ver correto, enviará ao atleta a 
confirmação de sua inscrição 
via e-mail. A seguir, o inscrito 
será adicionado a um grupo 
no aplicativo WhatsApp pela 
organizadora do evento, que 
se encarregará de prestar as 
informações complementares.

A prova segue os padrões 
olímpicos. Serão 1.500 me-
tros de natação, em mar aber-
to, mais 40km de ciclismo e 
10km de pedestrianismo.

As vagas gratuitas são 
oferecidas conforme pre-
vê o decreto municipal 
8.840/20, que possibilita a 
permuta proporcional dos 
valores devidos a título de 
preços públicos pela dis-
ponibilização de inscrições 
gratuitas para participação 
no evento, desde que aten-
da ao interesse público. (DL)

dência (em nome do atleta). 
Pode ser conta de água, ener-
gia elétrica, telefone (fixo ou 
móvel, gás, serviços de inter-
net; carnês IPTU/IPVA). Os 
comprovantes deverão ter 

sido emitidos há, no máximo, 
três meses antes da inscrição;  

3- Atestado médico em pa-
pel timbrado, com indicação 
para a prática da atividade fí-
sica, ou para as modalidades 

 A A Guarda Civil Munici-
pal (GCM) de Santos pren-
deu em flagrante, durante 
a noite deste domingo (5), 
uma dupla suspeita de fur-
tar os fios de iluminação da 
orla da praia, nas imedia-
ções do Canal 5, no bairro 
da Aparecida. Eles tenta-
ram escapar a nado, mas 
foram capturados logo em 
seguida pelos agentes de 
segurança.

Guardas que patrulha-
vam pela região foram avi-
sados por munícipes da 
ação de dois indivíduos 
que estavam furtando os 
fios responsáveis pela ilu-
minação do local. Segun-
do os denunciantes, a du-
pla teria aberto as caixas 
de passagem de fiação elé-
trica, que ficam no jardim, 
e estariam arrancando o 
material.

Os dois foram surpreen-

GCM prende no mar
dupla que furtava fios

didos no local indicado pe-
las testemunhas, mas ao 
avistarem a chegada da 
GCM iniciaram uma fuga 
pela faixa de areia em di-
reção ao mar. Um deles foi 
capturado pouco antes de 
entrar na água, enquanto 
o segundo foi pego, com 
o auxílio de um bote do 
Resgate do Corpo de Bom-
beiros, quando tentava es-
capar a nado do local do 
crime.

Os criminosos foram 
encaminhados para o 3º 
Distrito Policial de San-
tos, onde foram indicia-
dos por furto qualificado. 
Com eles, foram apreendi-
dos 200 metros de fiação 
e uma mochila com ferra-
mentas para abrir as caixas 
de passagem, além de esti-
letes e facas também utili-
zados durante o delito evi-
tado pelas autoridades. (DL)
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A  cada ano, no momento em que chegamos ao verão 
– e, com ele, as chuvas passam a ser mais frequentes 
– passamos a registrar casos, em todo o país, de des-
lizamento de terras, destruição e desmoronamento 
de casas e até de edifícios. São fatos que poderiam ser 

atenuados na medida em que cada município se organizasse em 
torno da exigência – e das condições – do Habite-se.

Os municípios devem se organizar para se enquadrar ao dispo-
sitivo que alterou a Lei de Registros Públicos, permitindo a dispen-
sa de Habite-se em caso específico de residência unifamiliar.

No Brasil, a atividade de construir para habitação é desnecessa-
riamente burocrática, cara e sem padronização.

Desta forma, as construções e reformas habitacionais acabam 
ficando sem o documento hábil para receber moradia habitacio-
nal, chamado de Habite-se.

‘Habite-se’ é o documento expedido pela prefeitura que auto-
riza o início da utilização efetiva da construção acabada para fins 
de moradia. Este documento comprova que a construção seguiu o 
projeto e as normas para construir definidas na legislação muni-
cipal.

Há dois tipos de situações que implicam na falta de Habite-se 
nas moradias brasileiras. A primeira é a pessoa que necessita de 
moradia urgente e, na boa-fé, constrói ou reforma sem projeto 
e, depois, por óbvio, não consegue retirar o Habite-se. A segunda 
é a total inércia dos municípios em investir em fiscalização, sem 
contratação de pessoal adequado e sem investir em georreferen-
ciamento para evitar construções irregulares.

A Lei nº 13.865/2019 acresceu um novo artigo na Lei nº 
6.015/73, chamada de Lei dos Registros Públicos. O novo dispositi-
vo legal dispensa o Habite-se expedido por todas as prefeituras do 
Brasil para averbação de construção residencial urbana, unifami-
liar, de um só pavimento, construída há mais de cinco anos da 
promulgação da Lei nº 13.865/2019, em área ocupada predomi-
nantemente por população de baixa renda - inclusive para o fim 

de registro ou averbação decorrente de financiamento à moradia.
Acontece que este dispositivo legal é totalmente subjetivo: não 

menciona qual documento será expedido no lugar do Habite-se, 
não define os procedimentos cartorários para registro ou averba-
ção para fins de escritura pública e esquece a realidade dos gran-
des centros urbanos do país – pois, nas grandes cidades, é muito 
comum construções com dois pavimentos.

Desta forma, mais uma vez caberá aos municípios regulamen-
tar a legislação federal.

Os municípios devem se organizar para atender o dispositivo 
que alterou a Lei de Registros Públicos. Entendo que as prefeituras 
devem expedir uma certidão municipal de atendimento ao dispo-
sitivo do art. 247-A da Lei de Registros Públicos.

Tal situação é necessária, pois compete aos municípios dizer se 
a edificação é unifamiliar, de um só pavimento e que a edificação 
se localiza em área permitida pela legislação local e em área de 
população de baixa renda.

Portanto, esse trabalho será árduo e demorado, pois entendo 
não ser possível autodeclaração do munícipe afirmando que 
o imóvel atende à situação de dispensa de Habite-se, haja vista 
tratar-se de situação que necessita de vistoria in loco para garantia 
da segurança coletiva.

Lembro que, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento 
Regional, cerca de 60% dos imóveis brasileiros são irregulares 
justamente por não terem apresentado o Habite-se. A falta do Ha-
bite-se implica, além de impedir financiamento do imóvel, outras 
tantas consequências: não se pode constituir condomínio com a 
respectiva convenção; não há qualquer possibilidade de registro 
em cartório; as Prefeituras não liberam alvará de funcionamento 
para imóveis comerciais; há inúmeras dificuldades comerciais no 
momento de transação comercial de um imóvel sem o Habite-se 
– com a consequente desvalorização do imóvel.

* Marcelo Silva Souza, advogado e professor de direito

Regulamentar Habite-se é
condição para evitar tragédias

Prazos contando. A Comissão Processante da Câmara de 
Guarujá já notificou o Prefeito Válter Suman (PSDB) para 
apresentar suas razões por escrito, que já foram protoco-
ladas no último dia 3 no Legislativo. Agora, a Comissão 
deverá emitir relatório final e solicitar ao presidente da 
Casa, José Nilton Lima de Oliveira, o Doidão (PSB), que seja 
marcada sessão para julgamento. 

Denúncia. Importante lembrar que a Comissão foi ins-
taurada após denúncia formulada pelo Partido Democrá-
tico Trabalhista (PDT), por intermédio de seu presidente, 
José Manoel Ferreira Gonçalves, para apurar eventuais irre-
gularidades relacionadas à Organização Pró-vida, à empre-
sa AM da Silva Serviços Administrativos Ltda., e Instituto 
de Atenção à Saúde e Educação, com possível envolvimen-
to do prefeito Municipal. A Comissão Processante possui 
prazo de 90 dias, que se encerra no dia 29, para conclusão 
dos trabalhos.

Vistoria. O deputado Luiz Fernando (PT), primeiro se-
cretário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
(Alesp) esteve em São Vicente em vistoria às Unidades de 
Saúde que receberam e receberão emendas neste orça-
mento. Visitou também entidades comunitárias da cidade 
e teve um bate papo com lideranças políticas e comunitá-
rias na sede do Sindicato dos Servidores Públicos.

Whelliton 15%. O vereador praiagrandense Whelliton Sil-
va (PL-foto) está lutando pela equiparação do déficit infla-
cionário do salário do servidor público municipal. O índice 
do período é de 15% e foi concedido apenas 9,32%. Tam-
bém está cobrando da prefeita Raquel Chini (PSDB) as so-
bras do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb) - principal mecanismo de financiamento 
da Educação Básica pública brasileira, formado por recur-
sos provenientes dos impostos, transferências dos estados 
e por uma parcela complementar de recursos federais.

Ciclovia. A Comissão Especial de Vereadores (CEV) que 
estuda melhorias para o Sistema Cicloviário de Cubatão 
apresentou seu relatório parcial. O trabalho foi conduzi-
do pelo presidente da CEV, o vereador Wilson Pio (PSDB) e 
contou com a participação dos parlamentares Tinho (Re-
publicanos) e Alessandro Oliveira (PL). O documento, apro-
vado em plenário, pede mais investimento nas ciclovias e 
ciclofaixas do município.

Casqueiro. Uma das ciclovias que recebeu atenção espe-
cial dos membros da CEV é a que sai do Jardim Casqueiro 
até o centro da cidade, uma vez que o viaduto daquela re-
gião não possui perímetro adequado para os ciclistas, que 
precisam transitar e se deslocar de um trecho para o outro. 

DIVULGAÇÃO

CONTRA
PONTO
Por Carlos Ratton e colaboradores

Quem paga imposto 
é pobre
Nildo Fernandes Silva, 
sobre: Neymar vence pre-
feitura de Santos em briga 
judicial

Vergonha alheia se 
até na receita junto 
com os contatinhos 
já rolou os parças 
quem dirá o acórdão
Rts Cnp, sobre: Neymar 
vence prefeitura de Santos 
em briga judicial

Pois oremos pq só 
senhor Jesus pra nos 
livrar
Jaca Santos, sobre: Neymar 
vence prefeitura de Santos 
em briga judicial

Provavelmente deve ser 
algum engano que será 
esclarecido em breve
Giovanna Fisher, sobre: 
Governo: Mário Frias 
contrata por quase R$ 4 
milhões empresa sem lici-
tação e sem funcionários

Dizer o q né?
Alexsandra Gonzalez, 
sobre: Neymar vence pre-
feitura de Santos em briga 
judicial

Essa é a nova políti-
ca...q muitos acredi-
tando..
Marcos Cesar Brito, so-
bre: Governo: Mário Frias 
contrata por quase R$ 4 
milhões empresa sem lici-
tação e sem funcionários
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Este espaço é destinado a você, 
leitor-internauta, para reclamar, 
comentar, sugerir, interagir... sobre 
seu bairro, sua cidade, nossas 
matérias, enfi m, ele foi desenvol-
vido com o objetivo de ser a voz da 
população. Só há um pedido: que 
atentem às palavras. As expres-
sões ofensivas - que não sugerem 
melhorias à população - não 
poderão ser publicadas devido à 
nossa função pública. Comente 
em nossa página no Facebook.
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 A Algazarra, som alto, abu-
sos com aparelhos ou sinais 
sonoros são configurados 
como perturbação de sosse-
go. Para conter os excessos, 
a Prefeitura de Guarujá con-
ta com o trabalho da Força-
-Tarefa e Contenção de Inva-
sões, que realiza fiscalizações 
periódicas na Cidade. Confor-
me balanço divulgado na úl-
tima semana, de 20 de outu-
bro a 20 de novembro foram 
realizados 805 atendimentos 
dessa natureza, o que repre-
senta 25,1 atendimentos dessa 
natureza por dia, ou seja, um 
pouco mais de uma ocorrên-
cia por hora.

Por meio de denúncias, as 
equipes – ligadas à Secretaria 
Municipal de Defesa e Convi-
vência Social – vão até o local 
da ocorrência e, se constatado 
o abuso, o responsável é ad-
vertido sobre a irregularida-
de, sendo determinado que 
cesse a perturbação. Os agen-
tes contam com o decibelí-
metro, aparelho que mede a 
intensidade do som. No caso Por meio de denúncias, as equipes vão até o local da ocorrência e o responsável é advertido

DIVULGAÇÃO / PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

Perturbação do sossego gera 
uma ocorrência por hora

GUARUJÁ. Prefeitura diz que maior parte das ocorrências de perturbação de sossego acontece em residências

de uma reincidência, a pessoa 
pode ser multada e ter o apa-
relho de som apreendido. A 
multa varia de R$ 5 mil a 100 
mil reais.

A maior parte das ocorrên-
cias de perturbação de sosse-
go aconteceu em residências, 
onde as equipes realizaram 
440 atendimentos. Na lista 
das denúncias constam ain-
da comércios (226), ativida-
des em vias públicas (106), 
templos religiosos (30) e pis-
tões (3).

“Muitas dessas residências 
são locais alugados para reali-
zação de eventos irregulares, 
com uso de entorpecentes e 
a presença de menores. Esta-
mos fazendo fiscalizações pe-
riódicas para coibir tais práti-
cas e manter o ordenamento 
da Cidade”, conta a superin-
tendente da Força Tarefa de 
Guarujá.

A população pode denun-
ciar abuso de sp, pelo telefo-
ne 153 (GCM) e também por 
meio da Ouvidoria Municipal 
pelo telefone 162. (DL)

Em PG, batida
entre van e 
carro deixa 
feridos

 A Um acidente entre uma 
van e um carro deixou duas 
pessoas feridas na manhã 
deste domingo (5), em Praia 
Grande. O motorista e um 
passageiro da van ficaram 
presos entre as ferragens 
do veículo e precisaram ser 
resgatados pelo Corpo de 
Bombeiros.

A colisão ocorreu em um 
cruzamento no bairro Vila 
Tupi, quando a van trafegava 
na via sentido praia. Na es-
quina da Rua Meinacos com 
a Rua Muitaquitã, o veículo 
colidiu contra um carro. En-
quanto o automóvel foi ar-
remessado em direção a um 
muro de uma residência, a 
van capotou e tombou.

O motorista da van e um 
passageiro ficaram presos 
nas ferragens. O Corpo de 
Bombeiros foi acionado e 
precisou retirar as vítimas 
do veículo.

O Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu) encaminhou os feri-
dos ao Hospital Irmã Dulce. 
O estado de saúde das víti-
mas não foi divulgado. (DL)

TRÂNSITO

 A Cerca de 1.300 pessoas 
que disputavam corrida com 
charretes ou circulavam nas 
vias da Cidade, colocando 
em risco a vida de pedestres 
e explorando os cavalos, fo-
ram flagradas e orientadas 
por agentes de segurança da 
Guarda Civil Municipal, polí-
cias Militar e Civil e agentes 
de trânsito durante a realiza-
ção da Operação Hermes, nes-
te sábado (4).

A abordagem dos char-
reteiros ocorreu no bairro 
Caiçara, onde estas pessoas, 
oriundas de outros municí-
pios, reuniram-se e circula-
vam em alta velocidade na 
avenida pavimentada e tam-

Operação flagra corrida de charretes em PG regular. “A Operação atuou 
com várias frentes, quer seja 
aqueles que queriam des-
cumprir a regra, e sem a de-
vida autorização para reali-
zar a festa de Iemanjá; quer 
seja em relação aos charre-
teiros, que causaram desor-
dem e cometeram infrações 
de trânsito, além de coibir a 
utilização das caixas de som 
que que perturbam o sosse-
go da população”, explicou 
Izumi reforçando que as ma-
nifestações religiosas indivi-
duais são permitidas.

O policial civil do DEIC/
GOE, Jorge Américo, falou 
sobre algumas das infra-
ções cometidas. “Nesta ro-
maria flagramos o dono de 
um caminhão com charrete 
e cavalo em alta velocidade 
na avenida da praia, além 
dele estacionar o veículo na 
contramão, parado em pon-
to de ônibus e com docu-
mentação atrasada. Foram 
tomadas as devidas medi-
das administrativas”. (DL)A Operação Hermes realiza blitzes com equipes de três setores municipais com apoio da PM
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bém na faixa de areia. Por 
conta dessa velocidade, os 
animais realizam esforço ex-
cessivo e as ferraduras em 
atrito com o asfalto podem 
causar danos aos animais, 
além dos riscos à segurança 
de pedestres como idosos e 
crianças.

De acordo com o Secretá-
rio de Segurança Pública de 
Praia Grande, Maurício Viei-
ra Izumi, a operação atuou 
com várias frentes, visando 
manter a ordem no muni-
cípio, coibindo infrações de 
trânsito, perturbação de sos-
sego com festas e utilização 
de caixas de som em alto vo-
lume, além do transporte ir-

O Grupo Armado de Repressão a Roubos e 
Assaltos de São Paulo (GARRA), participou 
da operação que contou com apoio da GCM

 A A Secretaria de Esportes 
(Semes) abre, amanhã (8), a 
partir das 9h, inscrições gra-
tuitas para o 30º Triathlon 
Internacional de Santos, que 
ocorre no dia 13 de fevereiro. 
São 50 vagas destinadas ex-
clusivamente para moradores 
da Cidade, que ficarão abertas 
até o próximo dia 11.

O cadastro é feito através 
de formulário on-line no link: 
https://egov1.santos.sp.gov.
br/pedestrianismoweb. 

Após o preenchimento da 
ficha, o atleta receberá um 
e-mail da Semes solicitando 
o envio, também por e-mail, 
dos seguintes documentos:  

1- Documento de identida-
de com foto. Pode ser RG, CNH, 
Passaporte, Carteira de Traba-
lho, Certificado de Reservista 
ou documento funcional ex-
pedido por órgão público;  

2 - Comprovante de resi-

Torneio de triatlo terá vagas 
gratuitas para santistas

A prova segue os padrões olímpicos. Serão 1.500 metros de natação, 
em mar aberto, mais 40km de ciclismo e 10km de pedestrianismo

ISABELA CARRARI / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

que pode praticar. O docu-
mento deve conter a data da 
emissão, assinatura e carim-
bo do médico com seu núme-
ro de CRM. Só serão aceitos 
atestados emitidos a partir 
de 01/09/21.  

A Semes vai analisar a do-
cumentação e, se tudo esti-
ver correto, enviará ao atleta a 
confirmação de sua inscrição 
via e-mail. A seguir, o inscrito 
será adicionado a um grupo 
no aplicativo WhatsApp pela 
organizadora do evento, que 
se encarregará de prestar as 
informações complementares.

A prova segue os padrões 
olímpicos. Serão 1.500 me-
tros de natação, em mar aber-
to, mais 40km de ciclismo e 
10km de pedestrianismo.

As vagas gratuitas são 
oferecidas conforme pre-
vê o decreto municipal 
8.840/20, que possibilita a 
permuta proporcional dos 
valores devidos a título de 
preços públicos pela dis-
ponibilização de inscrições 
gratuitas para participação 
no evento, desde que aten-
da ao interesse público. (DL)

dência (em nome do atleta). 
Pode ser conta de água, ener-
gia elétrica, telefone (fixo ou 
móvel, gás, serviços de inter-
net; carnês IPTU/IPVA). Os 
comprovantes deverão ter 

sido emitidos há, no máximo, 
três meses antes da inscrição;  

3- Atestado médico em pa-
pel timbrado, com indicação 
para a prática da atividade fí-
sica, ou para as modalidades 

 A A Guarda Civil Munici-
pal (GCM) de Santos pren-
deu em flagrante, durante 
a noite deste domingo (5), 
uma dupla suspeita de fur-
tar os fios de iluminação da 
orla da praia, nas imedia-
ções do Canal 5, no bairro 
da Aparecida. Eles tenta-
ram escapar a nado, mas 
foram capturados logo em 
seguida pelos agentes de 
segurança.

Guardas que patrulha-
vam pela região foram avi-
sados por munícipes da 
ação de dois indivíduos 
que estavam furtando os 
fios responsáveis pela ilu-
minação do local. Segun-
do os denunciantes, a du-
pla teria aberto as caixas 
de passagem de fiação elé-
trica, que ficam no jardim, 
e estariam arrancando o 
material.

Os dois foram surpreen-

GCM prende no mar
dupla que furtava fios

didos no local indicado pe-
las testemunhas, mas ao 
avistarem a chegada da 
GCM iniciaram uma fuga 
pela faixa de areia em di-
reção ao mar. Um deles foi 
capturado pouco antes de 
entrar na água, enquanto 
o segundo foi pego, com 
o auxílio de um bote do 
Resgate do Corpo de Bom-
beiros, quando tentava es-
capar a nado do local do 
crime.

Os criminosos foram 
encaminhados para o 3º 
Distrito Policial de San-
tos, onde foram indicia-
dos por furto qualificado. 
Com eles, foram apreendi-
dos 200 metros de fiação 
e uma mochila com ferra-
mentas para abrir as caixas 
de passagem, além de esti-
letes e facas também utili-
zados durante o delito evi-
tado pelas autoridades. (DL)
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Balanços Patrimoniais Demonstrações das mutações do 
patrimônio líquido

1. Contexto operacional – A Pérola S.A. (“Companhia”) tem como acionis-
tas a PCS Fosfatos do Brasil Ltda. (58%), S.A. Marítima Eurobrás (20%), 
Ultrabulk S.A. (empresa dinamarquesa que detém 20% do capital), Salmac 
Comércio Indústria Exportação e Importação S.A. (1%) e Cirne Companhia 
Industrial do Rio Grande do Norte (1%). A Companhia foi constituída em 
2005 e atua no Porto de Santos na prestação de serviços portuários de 
descarregamento, armazenagem e expedição de produtos fertilizantes, gra-
néis sólidos, tendo iniciado suas atividades operacionais em maio de 2007, 
por meio do contrato celebrado com a Companhia Docas do Estado de São 
Paulo – CODESP estabelecendo o direito consignado de operar os arma-
zéns XII e XVII, com término inicialmente previsto para 2014. Em 14/01/2009, 
houve um acidente na Companhia proveniente de fenômeno pluvial que afe-
tou parte de suas edificações, sendo que o armazém XII teve suas ativida-
des operacionais interrompidas por vinte e quatro meses o outro armazém 
operou com capacidade reduzida por quatro meses. Adicionalmente o refe-
rido contrato de arrendamento celebrado entre Companhia e a Companhia 
Docas do Estado de São Paulo – CODESP chegou ao seu término em 2014, 
sendo formalmente extinto pela Resolução da Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários – ANTAQ nº 3.495, de 27/06/2014. A mesma Resolução 
autorizou à CODESP concluir os contratos de transição back-to-back firma-
dos com a Companhia até que outras licitações sejam conduzidas. No 
entanto, à época da publicação da Resolução da ANTAQ, a Companhia já 
havia obtido decisão liminar de um Tribunal Estadual de Santos em 
18/12/2013, ratificada por decisão posterior da Justiça Federal de Santos, 
que manteve a vigência do contrato de arrendamento. Referida liminar foi 
julgada improcedente pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em 
23/11/2016. Posteriormente, a Companhia firmou contratos de transição 
com a CODESP em outubro de 2017, abril de 2018, outubro de 2018 e 
março de 2019, mediante autorização obtida nos termos da Resolução 
ANTAQ nº 3.495/2014. O último contrato de transição foi celebrado em 
24/09/2019. Em consonância com as disposições da regulamentação da 
ANTAQ, o prazo de vigência do último contrato foi de 90 dias, podendo ser 
inferior caso um licitante vencedor, selecionado por meio de leilão, assuma 
as operações dos terminais. A ANTAQ publicou em 12/04/2019, um aviso de 
convocação – Leilão nº 01/2019, a ser realizado em 09/08/2019, para um 
novo processo voltado à outorga de arrendamento da área STS20, operada 
pela Pérola. A continuidade das operações da Companhia depende da con-
tínua renovação do contrato de transição até que haja vencedor para nova 
licitação da área arrendada, assim como que não seja executada pela 
Codesp a citada determinação da ANTAQ para o cancelamento do atual 
contrato de transição. Dessa forma, a Administração continua a avaliar os 
ativos e passivos da Companhia considerando o pressuposto da continui-
dade de suas operações. 2. Principais práticas contábeis – 2.1. Declara-
ção de conformidade: As demonstrações financeiras individuais da contro-
ladora foram elaboradas de acordo com o BR GAAP. A emissão das 
demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 30/04/2021. 
Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as 
demonstrações financeiras. Todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e 
correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 2.2. 
Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
com base no custo histórico como base de valor, exceto os instrumentos 
financeiros não-derivativos designados pelo valor justo por meio do resul-
tado são mensurados pelo valor justo. 2.3. Uso de estimativas: A Compa-
nhia deve elaborar estimativas e premissas que afetam os valores reporta-
dos nas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas. Os 
resultados reais podem divergir significativamente dessas estimativas. 2.4. 
Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras: 
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados em reais 
(R$), moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras, 
que representa a moeda do principal ambiente econômico no qual a Compa-
nhia opera. O resumo das principais práticas contábeis adotadas pela Com-
panhia é como segue: 2.5. Caixa e equivalentes de caixa: O Grupo aplicou 
inicialmente o CPC 47/IFRS 15 e CPC 48/IFRS 9 a partir de 01/01/2018. 
Uma série de outras novas normas também entraram em vigor a partir de 
01/01/2018, mas não afetaram materialmente as demonstrações financeiras 
do Grupo. Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista, investi-
mentos temporários de curto prazo, com até 90 dias da data da aplicação ou 
considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhe-
cido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de 
valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendi-
mentos auferidos até a data das demonstrações financeiras, que não exce-
dem o seu valor de mercado ou de realização. 2.6. Títulos e valores mobi-
liários: Compreendem os instrumentos financeiros destinados à negocia-
ção e estão registrados pelo valor do custo, acrescido dos rendimentos 
auferidos até as datas de encerramento dos exercícios, ajustado ao valor 
justo do instrumento financeiro. Os juros e a correção monetária, assim 
como as variações decorrentes da avaliação ao valor justo, são reconheci-
dos no resultado, quando incorridos. 2.7. Contas a receber de clientes: 
Registradas e mantidas nos balanços pelo valor nominal dos títulos repre-
sentativos desses créditos. 2.8. Imobilizado: Registrado ao custo de aqui-
sição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada e ajus-
tes ao seu valor de recuperação (valor em uso), quando aplicável. Os encar-
gos financeiros decorrentes de financiamentos obtidos com terceiros foram 
capitalizados ao custo de construção do ativo imobilizado quando estava em 
andamento. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas anuais 
de depreciação, e a vida útil estimada é revisada na data das demonstra-
ções financeiras, e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas, se hou-
ver, é contabilizado prospectivamente, conforme demonstrado na nota expli-
cativa nº 7. 2.9. Intangível: Registrado ao custo de aquisição, formação ou 
construção, deduzido de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de 
recuperação (valor em uso), quando aplicável. Os encargos financeiros 
decorrentes de financiamentos obtidos com terceiros foram capitalizados ao 
custo de construção do ativo imobilizado quando estava em andamento. 
Refere-se à licença de uso de softwares, e a amortização é calculada pelo 
método linear às taxas anuais de depreciação, e a vida útil estimada é revi-
sada na data das demonstrações financeiras, e o efeito de quaisquer 
mudanças nas estimativas, se houver, é contabilizado prospectivamente, 
conforme demonstrado na nota explicativa nº 7. 2.10. Avaliação do valor 
recuperável dos ativos: O Grupo considera evidência de perda de valor de 
ativos mensurados pelo custo amortizado tanto em nível individual como em 
nível coletivo. Todos os ativos individualmente significativos são avaliados 
quanto à perda por redução ao valor recuperável. Aqueles que não sofreram 
perda de valor individualmente foram então avaliados coletivamente quanto 
a qualquer perda de valor que pudesse ter ocorrido, mas não tinha ainda 
sido identificada. Ativos que não eram individualmente significativos foram 
avaliados coletivamente quanto à perda de valor com base no agrupamento 
de ativos com características de risco similares. . 2.11. Outros ativos e pas-
sivos: Registrados pelo seu valor realizável (ativos) e pelos seus valores 
conhecidos ou estimáveis (passivos), acrescidos de juros, variações mone-
tárias e encargos, quando aplicável. 2.12. Transações e saldos em moeda 
estrangeira: As transações em moeda estrangeira são convertidas para a 
moeda funcional da Companhia (R$ = real) utilizando-se das taxas de câm-
bio vigentes nas datas das transações. Os saldos das contas de balanço são 
convertidos pela taxa de câmbio vigente na data das demonstrações finan-
ceiras. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes da liquidação 
dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetários denomi-
nados em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado do exercício. 
2.13. Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: Reconhe-
cida, se aplicável, quando a Companhia possui uma obrigação presente 
(legal ou construtiva) como resultado de um evento passado, existe provável 
saída de recursos financeiros para liquidar essa obrigação e o valor pode 
ser razoavelmente estimado na data das demonstrações financeiras. 2.14. 
Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribui-
ção social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alí-
quotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável 
para contribuição social sobre o lucro líquido. A despesa com imposto de 
renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribui-
ção social correntes. O imposto corrente é reconhecido no resultado. A con-
ciliação da despesa de imposto de renda (IR) e da contribuição social (CS) 
à alíquota nominal com a despesa efetiva é a seguinte: 

2018 2017
Lucro antes do IR e da CS 6.862 7.330
Alíquota do IR e da CS 34% 34%
Despesa de IR e CS à alíquota nominal (2.333) (2.492)
Diferenças permanentes (76) (3)
Despesa efetiva com IR e CS (2.409) (2.495)
2.15. Instrumentos financeiros: (i) Reconhecimento e mensuração 
inicial: O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são 
reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Um ativo finan-
ceiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um compo-
nente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente 
mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, 
os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou 
emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente significa-
tivo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (ii) 
Empréstimos e recebíveis: Mensurados ao custo amortizado utilizando 
o método de juros efetivos. (iii) Passivos financeiros: Os passivos finan-
ceiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao 
VJR. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo 
por meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, 
ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros 
mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, 
incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são 
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método 
de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reco-
nhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento 

Senhores Acionistas, Atendendo às disposições estatutárias e legais, a Administração da Pérola S/A submete à apreciação dos Senhores o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes aos 
exercícios findos em 31/12/2018 e 31/12/2017 respectivamente. Fatos Relevantes: 1) Em 2018 observamos uma variação positiva com relação a 2017 na Receita Bruta de 8,7% e no lucro Líquido uma variação negativa de 7,9%. O 
EBITDA também registrou uma variação negativa de 4,34%. 3) Em 2018 registramos um aumento em nossa movimentação em 5,3%, correspondendo a um acréscimo de 64,177 toneladas sobre o ano anterior. Os Administradores
agradecem aos Senhores Acionistas e Conselheiros na sua gestão, bem como aos Senhores Clientes, Fornecedores e Colaboradores, pelo apoio e confiança depositados na Cia. ao longo de 2018. A Administração

Pérola S.A. – CNPJ/MF nº 07.702.571/0001-17
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto o lucro líquido por ação)

Ativo Nota 2018 2017
Circulante 22.633 14.754
Caixa e equivalentes de caixa 3.a 10.300 3.582
Títulos e valores mobiliários 3.b 7.828 7.423
Contas a receber de clientes 4 2.124 1.068
Impostos e contribuições a recuperar 203 298
Despesas antecipadas 212 950
Adiantamentos a fornecedores 1.753 1.131
Outros créditos 213 302
Não circulante 24.426 25.467
Outros créditos 5 5.176 5.176
Depósitos judiciais 756 483
Imobilizado 6 18.357 19.630
Intangível 137 178
Total do ativo 47.059 40.221
Passivos e patrimônio líquido Nota 2018 2017
Circulante 12.805 10.421
Fornecedores 1.203 1.597
Obrigações tributárias 1.357 491
IRPJ e CSLL a Recolher 443 –
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 853 725
Dividendos a pagar 8.c 6.903 6.903
Adiantamentos de clientes 1.298 299
Outras obrigações 748 406
Patrimônio líquido 34.254 29.800
Capital social 8.a 23.600 23.600
Reservas de lucros 10.654 6.200
Total do passivo e do patrimônio líquido 47.059 40.221

Reservas de lucros
Capital Para Especial de Retenção Lucros
social Legal contingências lucros de lucros acumulados Total

Saldos em 1º/01/2017 23.600 1.365 – – 2.012 – 26.977
Distribuição de dividendos – – – – (2.012) – (2.012)
Lucro líquido do exercício – – – – – 4.835 4.835
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal – 242 – – – (242) –
Reserva para contingências – – 3.445 – – (3.445) –
Reserva especial de lucros – – – 1.148 – (1.148) –
Saldos em 31/12/2017 23.600 1.607 3.445 1.148 – – 29.800
Lucro líquido do exercício – – – – – 4.453 4.453
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal – 223 – – – (223) –
Reserva especial de lucros – – – 4.230 – (4.230) –
Saldos em 31/12/2018 23.600 1.830 3.445 5.378 – – 34.253

Nota 2018 2017
Receita líquida de serviços 10 82.444 76.292
Custo dos serviços prestados 11 (69.085) (65.126)
Lucro bruto 13.359 11.166
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (6.922) (4.301)
Depreciações e amortizações (320) (353)
Lucro operacional antes resultado financeiro e impostos 6.117 6.512
Resultado financeiro
Receitas financeiras 12 905 875
Despesas financeiras 12 (93) (42)
Variação cambial, líquida 12 (67) (15)
Resutltado financeiro 745 818
Lucro operacional e antes do IRPJ e da CSLL 6.862 7.330
Imposto de renda e contribuição social
Correntes 2.14 (2.409) (2.495)
Lucro líquido do exercício 4.453 4.835
Lucro líquido do exercício básico por ação – R$ 9.d 0,0189 0,0205

Demonstrações do Resultado

2018 2017
Lucro líquido do exercício 4.453 4.835
Resultado abrangente total do exercício 4.453 4.835

Demonstrações do Resultado Abrangente

Nota 2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da CSLL 6.862 7.330
Ajustes para conciliar o lucro antes do IRPJ e da 
CSLL com o caixa líquido gerado pelas ativida-
des operacionais:

Depreciações e amortizações 10 1.976 1.941
Rendimentos de títulos e valores mobiliários (545) (653)
Custo residual de bens do ativo imobilizado 
baixados 53 67

Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber de clientes (1.056) (92)
Impostos e contribuições a recuperar 95 (134)
Despesas antecipadas 738 (926)
Outros ativos circulantes e não circulantes (806) 1.339
Fornecedores (394) 1.142
Adiantamentos de clientes 999 (1.398)
Outros passivos circulantes 1.322 185
Caixa gerado pelas atividades operacionais 9.244 8.801
Imposto de renda e contribuição social pagos (1.951) (2.771)
Caixa líquido gerado pelas atividades 
operacionais 7.293 6.030

Fluxo de caixa das atividades de investi-
mento

Títulos e valores mobiliários 140 (2.479)
Adições aos bens dos ativos imobilizado e 
intangível (715) (1.324)

Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimento (575) (3.803)

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 6.718 2.227
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício 3.582 1.355

Caixa e equivalentes de caixa 
no fim do exercício 10.300 3.582

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 6.718 2.227

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

também é reconhecido no resultado. Os passivos financeiros da Companhia 
são classificados somente na categoria de outros passivos financeiros. (iv) 
Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia não possuía instru-
mentos financeiros registrados nas demonstrações financeiras classificados 
nessa categoria em 31/12/2018 e de 2017. (v) Compensação: Os ativos 
ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no 
balanço patrimonial quando, e somente quando, o Grupo tenha atualmente 
um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a inten-
ção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. Ativos e passivos financeiros são compensados 
e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito 
legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há a intenção 
de liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. 2.16. Apuração do resultado: A receita é reconhecida 
quando da efetiva prestação de serviços. O custo dos serviços prestados é 
reconhecido no mesmo período em que a receita é contabilizada. As demais 
despesas e receitas são registradas quando incorridas ou auferidas, res-
pectivamente. 2.17. Resultado financeiro: Representa juros sobre aplica-
ções financeiras, variação monetária e cambial ativa e passiva e descontos 
diversos. A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo 
método de juros efetivos. 2.18. Lucro líquido por ação: O resultado básico 
e diluído por ação é calculado por meio do resultado do exercício e a média 
ponderada das ações em circulação no respectivo exercício, nos termos do 
pronunciamento técnico CPC 41 – Resultado por Ação. A Companhia não 
possui quaisquer acordos ou contratos que possam representar diluição do 
lucro por ação. Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de 
benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas 
de pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é 
reconhecido pelo montante do pagamento esperado caso o Grupo tenha 
uma obrigação presente legal ou construtiva de pagar esse montante em 
função de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação possa 
ser estimada de maneira confiável. Arrendamentos: Determinando quando 
um contrato contém um arrendamento. No início do contrato, o Grupo deter-
mina se ele é ou contém um arrendamento. No início ou na reavaliação sobre 
se um contrato contém um arrendamento, o Grupo separa os pagamentos 
e outras contraprestações requeridas pelo contrato referentes ao arrenda-
mento daquelas referentes aos outros elementos do contrato com base no 
valor justo relativo de cada elemento. Mensuração do valor justo: Valor 
justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo. O valor justo de um 
passivo reflete o seu risco de descumprimento (non-performance). O risco 
de descumprimento inclui, entre outros, o próprio risco de crédito do Grupo. 
2.19. Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de 
novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 01/01/2018. 
O Grupo não adotou essas alterações na preparação destas demonstra-
ções financeiras. A Administração da Companhia avaliou as novas normas, 
em particular a IFRS 16, mas não espera impactos significativos. Outras 
normas: As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter 
um impacto significativo nas demonstrações financeiras consolidadas do 
Grupo. - IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre 
o Lucro. - Características de Pré-Pagamento com Remuneração Negativa 
(Alterações na IFRS 9). - Investimento em Coligada, em Controlada e em 
Empreendimento Controlado em Conjunto (Alterações no CPC 18(R2)/IAS 
28). - Alterações no Plano, Reduções ou Liquidação do Plano (Alterações no 
CPC 33/IAS 19). - Ciclo de melhorias anuais nas normas IFRS 2015-2017 
– várias normas. - Alterações nas referências à estrutura conceitual nas nor-
mas IFRS. - IFRS 17 Contratos de Seguros. 3. Caixa e equivalentes de 
caixa e títulos e valores mobiliários – a. Caixa e equivalentes de caixa

2018 2017
Bancos conta movimento 2 1
Aplicações financeiras 10.298 3.581

10.300 3.582
A tabela a seguir demonstra as aplicações financeiras detalhadas pelo tipo 
de aplicação e sua remuneração, sendo resgatáveis a qualquer momento 
com insignificante risco de mudança de valor: 
Tipo de aplicação Remuneração 2018 2017
CDB – Banco Bradesco S.A. 98,5% do CDI 10.275 3.561
CDB – Banco do Brasil S.A. 80,0% do CDI 23 20

10.298 3.581
b. Títulos e valores mobiliários
Fundos de investimento não exclu-
sivos Remuneração 2018 2017

Fundo de investimento – Banco do Brasil 
S.A. 103,4% do CDI 7.828 7.423

7.828 7.423
Essas aplicações financeiras estão sujeitas a riscos de mudanças de valor. 
A rentabilidade média dos fundos de investimento exclusivos foi de 103,4% 
do CDI no exercício findo em 31/12/2018, e de 103% no exercício findo em 
31/12/2017. 4. Contas a receber de clientes – São representadas subs-
tancialmente por valores a serem recebidos por serviços de armazenagem 
e estadia. A composição das contas a receber, por idade de vencimento, é 
como segue: 

2018 2017
A vencer:
Até 30 dias 2.124 1.068

2.124 1.068
5. Outros créditos não circulante – Em 14/01/2009, houve um acidente 
na Companhia proveniente de fenômeno pluvial que afetou parte de suas 
edificações. A Administração da Companhia, fundamentada na opinião de 
seus assessores jurídicos, considera que o valor a ser ressarcido pela com-
panhia seguradora é suficiente para cobrir o custo residual e as despesas 
processuais, no montante de R$5.176, registrado na rubrica “Outros ativos”, 
no ativo não circulante. Referido montante não está acrescido de correção 
monetária, juros de mora e lucros cessantes, que estão sendo pleiteados 
através de ação judicial. Em 31/12/2017, o valor atualizado da causa infor-
mado é de R$7.072. Cabe mencionar que a Companhia mantém a discus-
são judicial por entender que o montante em questão não é suficiente para 
cobrir as perdas relacionadas aos lucros cessantes. Dessa forma, a pleitea-
mos a revisão dos montantes a serem recebidos. 
6. Imobilizado 2018 2017

Taxa médiaanual Depreciação Lí- Lí-
de depreciação -% Custo acumulada quido quido

Edifícios e construções (*) 5,25 17.892 (8.337) 9.555 10.495
Instalações (*) 4,40 1.915 (1.029) 886 914
Benfeitorias 10 1.038 (486) 552 481
Máquinas e equipamentos 4,40 12.693 (6.735) 5.958 6.217
Móveis e utensílios 10 170 (77) 93 85
Computadores e periféricos 20 1.123 (720) 403 444
Veículos 20 114 (69) 45 45
Juros sobre empréstimos 5,57 1.514 (649) 865 949

36.459 (18.102) 18.357 19.630
(*) O terreno onde a Companhia está instalada pertence à CODESP de 
acordo com o contrato de arrendamento para exploração de instalação por-
tuária; vide nota explicativa nº 1. movimentação do imobilizado está assim 
representada: 

2018 2017
Saldo inicial 19.630 20.271
Adições: Instalações 56 –
Benfeitorias 141 339
Máquinas e equipamentos 317 458
Móveis e utensílios 30 15
Computadores e periféricos 94 416
Veículos 46 45
Total das adições 684 1.273
Baixas líquidas (53) (67)
Depreciações (1.904) (1.847)
Saldo final 18.357 19.630
7. Partes relacionadas – a. Saldos e transações

2018
Ativo circulante – 
adiantamentos a 

fornecedores

Passivo 
circulante – 

fornecedores

Resul-
tado - 
custo

S.A. Marítima Eurobrás 1.612 26 38.087
Ultrabulk S.A. – 176 5.370
Rodrigues Grecco Ltda. 77 – 331
Potafertz Fertilizantes Repre-
sentação Comercial Ltda. – 47 1.627

1.689 249 45.415
2017

Ativo circulante – 
adiantamentos a 

fornecedores

Passivo 
circulante – 

fornecedores

Resul-
tado - 
custo

S.A. Marítima Eurobrás 889 1.000 35.664
Ultrabulk S.A. – – 4.250
Rodrigues Grecco Ltda. 84 – 2.000
Potafertz Fertilizantes Repre-
sentação Comercial Ltda. – 69 2.430

973 1.069 44.344

As transações mercantis entre as partes relacionadas referem-se à aqui-
sição de serviços de descarregamento de cargas no Porto de Santos, sendo
estas diretamente relacionadas com as atividades operacionais da Compa-
nhia. b. Remuneração da Diretoria: A remuneração da Diretoria em 2018 
foi de R$921 (R$919 em 2017), sendo contabilizados R$504 como custos
dos serviços prestados e R$417 como despesas gerais e administrativas e
inclui somente os benefícios de curto prazo. A Administração não recebe 
benefícios pós-aposentadoria nem outros benefícios de longo prazo. 8. Pro-
visão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas – A provisão é constitu-
ída com base na avaliação de administração das probabilidades de perdas
de processos por parte de assessores jurídicos externos e em 31/12/2018 
e 2017, não havia processos avaliados com probabilidade de perda pro-
vável. Por isso, nenhuma provisão foi constituída, de acordo com o CPC 
25. A Administração avalia periodicamente, em conjunto com seus asses-
sores jurídicos, os riscos envolvidos. Eventuais mudanças na expectativa
de risco de processos fiscais podem demandar constituição adicional de
provisão para contingências. 9. Patrimônio líquido – a. Capital social: O 
capital social em 31/12/2018 e de 2017 é de R$23.600 e está representado
por 236.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. b.
Reserva Legal: A reserva legal foi constituída de acordo com o artº 193
da Lei nº 6.404/76, mediante destinação de 5% (cinco por cento) do lucro
líquido do exercício, antes de qualquer outra destinação. Esta reserva será
constituída, obrigatoriamente, pela companhia, até que seu valor atinja 
20% do capital social realizado, quando então deixará de ser acrescida.
c. Dividendos: Para o Ano de 2018, ainda em razão da situação financeira
da Companhia, a Administração se antecipou em não reservar os dividen-
dos, pois os mesmos teriam o mesmo tratamento dos dividendos de 2017.
d. Lucro por ação: Em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 
41, a tabela a seguir reconcilia o lucro líquido com os montantes usados
para calcular o lucro básico por ação: 

2018 2017
Lucro líquido do exercício 4.453 4.835
Média ponderada das ações ordinárias em 
circulação 236.000.000 236.000.000

Lucro líquido básico por ação – R$ 0,0189 0,0205
10. Receita líquida de serviços 2018 2017
Receita bruta:
Armazenagem
Exportação

81.931
10.425

82.808
-

Estadia 2.140 4.135
94.496 86.943

Impostos incidentes (12.052) (10.651)
82.444 76.292

11. Informações sobre a natureza dos custos e das despesas reco-
nhecidas na demonstração do resultado – A Companhia apresentou a
demonstração do resultado utilizando uma classificação das despesas com 
base na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas 
reconhecidas na demonstração do resultado são apresentadas a seguir: 
Custo dos serviços prestados: 2018 2017
Custos de serviços portuários 52.228 51.067
Salários e benefícios 6.621 6.069
Depreciações e amortizações 1.626 1.588
Outros custos 8.610 6.402

69.085 65.126
Despesas gerais e administrativas:
Salários e benefícios 1.558 1.430
Depreciações e amortizações 350 353
Consultoria, assessoria jurídica e auditoria 3.268 1.493
Outras despesas 2.066 1.378

7.242 4.654
12. Resultado financeiro 2018 2017
Receitas financeiras:
Rendimento de aplicações financeiras 893 868
Outras 12 7

905 875
Despesas financeiras:
Juros sobre arrendamento a pagar – CODESP – –
Outras (93) (42)

(93) (42)
Variação cambial, líquida:
Variação cambial ativa 37 14
Variação cambial passiva (104) (29)

(67) (15)
Resultado Financeiro 745 818
13. Seguros – A política de seguros adotada visa para cobrir as eventuais
responsabilidades ou riscos de seus ativos. Em virtude das características
das operações, os seguros patrimoniais são contratados considerando as
estimativas máximas de perda. Adicionalmente, a Companhia possui segu-
ros de vida em grupo, veículos, operador portuário, risco informado e res-
ponsabilidade civil. Em 31/12/2018, a cobertura de seguros é como segue: 

Importância
Modalidade segurada
Riscos nomeados 21.500
Responsabilidade de operador portuário 47.453
Instrumentos financeiros: A tabela a seguir apresenta os valores contá-
beis e os valores justos dos ativos e passivos financeiros, incluindo os seus
níveis na hierarquia do valor justo.
a. Categorias dos instrumentos financeiros

Valores contá-
bile de mercado

Ativos financeiros: 2018 2017
Empréstimos e recebíveis:
Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores 
mobiliários 18.128 11.005

Contas a receber de clientes 2.124 1.068
20.252 12.073

Passivos financeiros:
Outros passivos:
Fornecedores 1.203 1.597
Adiantamentos de clientes 1.298 299

2.501 1.896
A Administração da Companhia é de opinião que os instrumentos financei-
ros, os quais estão reconhecidos nas demonstrações financeiras pelos seus
valores contábeis, não apresentam variações significativas em relação aos
respectivos valores de mercado. b. Risco de crédito: O nível de contas a
receber da Companhia é monitorado por meio de controles internos. c. Risco
de taxas de câmbio: Os resultados da Companhia não estão suscetíveis a
variações em virtude de os efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre
os ativos e passivos atrelados a moedas estrangeiras não serem relevan-
tes. Em 31/12/2018 e de 2017, a Companhia não possuía operações com
instrumentos financeiros derivativos nem de risco semelhante. 14. Outros
compromissos – A Companhia possui carta de fiança, no montante de
R$512, do Banco Bradesco S.A., como garantia do pagamento semestral do
arrendamento com a CODESP. 15. Operação Skala – Em razão da citação
da Companhia na operação Skala, o Conselho de Administração condiziu
investigações internas, com o auxílio de empresa externa, com o objetivo de
identificar o suposto envolvimento de executivos em processos de obten-
ção de favorecimento em licitações de áreas portuárias. Como resultado
dessas investigações, foram identificados pagamentos efetuados à empresa
mencionada na operação, mas não o envolvimento dos membros da Admi-
nistração da Companhia. A Administração, em conjunto com os assessores
juríudicos, não espera desdobramentos adicionais decorrentes da operação
para a Companhia. 16. Eventos subsequentes – Conforme mencionado
na nota explicativa nº 1, em 30/07/2018, o acionista S/A Marítima Eurobrás,
pediu a dissolução parcial da sociedade. 17. Autorização para emissão
das demonstrações financeiras reapresentadas – As demonstrações
financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Companhia e autorizadas
para emissão originalmente em 30/04/2021.

Ronaldo Monteiro Torres – Diretor Financeiro
Marina Fernandes Lopez – Diretora Comercial

Ronaldo Monteiro Torres – Contador – CRC 1SP 132.036/O-0

 A Integrantes Um grupo de 
75 novos guardas municipais 

GCMs recebem aulas de  
gestão pública e turismo

SANTOS. Ontem e amanhã, os novos guardas também recebem capacitação sobre turismo

de Santos, em treinamento 
para atuar na corporação, as-

 A Mais três cães vão com-
por o plantel da Guarda Ci-
vil Municipal de Santos, que 
atualmente conta com qua-
tro animais (três machos e 
uma fêmea). O aumento foi 
confirmado na manhã de 
ontem pelo prefeito Rogério 
Santos ao visitar o canil da 
instituição.

Segundo explica o secre-
tário municipal de Seguran-
ça, Sérgio Del Bel Júnior, os 
cães atuam nas funções de 
obediência aos guardas nas 
ações de segurança e tam-
bém no faro de detecção de 
substâncias proibidas.

Além do acréscimo no 
plantel, o canil da GCM, no 

 A São Vicente alcançou 75% 
de pessoas que receberam a 
primeira dose da vacina con-
tra a Covid. Isso significa que 
276.584 vicentinos estão com 
o esquema vacinal em anda-
mento. Por outro lado, 67% 
completaram a imunização, 
seja em duas doses ou dose 
única. Ao encontro desses nú-
meros, a ocupação de leitos em 
São Vicente despencou.

“Se em abril/maio tínha-
mos ocupações diárias de 
UTI em 100%, hoje a situação 
é bem mais tranquila. Nossa 
média atual é de apenas um 
internado. E essa queda só 
foi possível graças à vacina-
ção acelerada no Município, 
com uma boa gestão de do-
ses”, explica a secretária de 
Saúde, Michelle Santos.

Entidade receberá 
mais três cães

1ª dose: SV vacina 
75% de aplicação

Curso prepara recém-chegados para atuarem nas ruas

NATHÁLIA FILIPE

Jabaquara, também passa-
rá por intervenções que in-
cluem a construção de uma 
enfermaria para os cães e a 
reforma da arquibancada, a 
fim de possibilitar a retoma-
da das visitas de alunos das 
escolas de Santos.

Ao acompanhar o treinamen-
to dos cães na manhã desta se-
gunda-feira, o prefeito ressaltou 
a importância do aumento do 
plantel do canil. “Vai trazer maior 
qualidade ao serviço já realiza-
do. O canil da Guarda Municipal 
é referência para outras cidades. 
O trabalho realizado com os cães 
é fundamental e está inserido 
também na questão de educação  
ambiental”.(DL)

Se levar em conta apenas 
o público-alvo da campanha, 
com a primeira dose, o Muni-
cípio vacinou 90% dos vicen-
tinos. Já com a dose final ou 
dose única, cerca de 80% con-
cluíram a imunização.

Luciana Schiavetti, diretora 
de Vigilância em Saúde da Ci-
dade, comenta que a campa-
nha de vacinação contra a Co-
vid é um “grande desafio, que 
tem como prioridade vacinar 
os vicentinos o mais rápido 
possível e dar a eles uma pro-
teção contra a doença”.

Michelle Santos também 
reforçou esse compromisso 
em vacinar a população e 
afirma que “seguiremos fir-
mes nesse propósito, con-
fiantes de que estamos no 
caminho certo”. (DL)

sistiu na manhã desta segun-
da-feira (6) a uma palestra do 
secretário municipal de Pla-
nejamento e Inovação, Fábio 
Ferraz, que falou sobre funda-
mentos de gestão pública.

“A Constituição Federal 
está acima de todas as nor-
mas. Então as demais leis, em 
âmbito municipal, estadual e 
federal, necessariamente têm 
que segui-la”, disse Ferraz, des-
tacando o artigo 5º da Car-
ta Magna, o qual estabelece 
que “todos são iguais perante 
a lei”, premissa fundamental 
para o trabalho dos guardas.

No encontro, realizado no 
campus da Unimes (Encruzi-
lhada), foram abordados tam-
bém os princípios da admi-
nistração pública - legalidade, 
impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência – e no-
vos conceitos como o accou-
ntability (responsabilização). 
“Servidor público tem que ser 
participativo, ter um nível de 
responsabilidade perante a so-
ciedade, fazer sempre recicla-
gem e ter autoconhecimento 
dos seus atos”. 

O secretário explicou sobre 
o Participação Direta nos Re-

sultados (PDR), programa de 
mérito por resultado da Pre-
feitura de Santos, e o funciona-
mento do Centro de Controle 
Operacional (CCO), que inte-
gra mais de 1.600 câmeras e o 
trabalho de órgãos públicos e 
forças de segurança da Cidade, 
incluindo a Guarda Municipal.

O equipamento, inaugura-
do em setembro de 2020, con-
ta com tecnologias avançadas, 
entre elas as que permitem a 
leitura de placas de veículos e 
a análise de vídeo inteligente, 
e contribui para a melhoria do 
monitoramento urbano e se-
gurança da população.

Ontem e amanhã, os no-
vos guardas também recebem 
capacitação sobre turismo. A 
guia Maria Valentina Rezende, 
da Seção de Seção de Forma-
ção Técnica dos Profissionais 
de Turismo, vai transmitir aos 
novos integrantes da GCM di-
versos conteúdos, como o que 
é turismo, atrativos turísticos 
de Santos, curiosidades e en-
ganos comuns sobre a Cidade, 
entre outros aspectos. O obje-
tivo da capacitação é garantir 
que os guardas sejam capazes 
de orientar turistas. (DL)

Cidades
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Balanços Patrimoniais Demonstrações das mutações do 
patrimônio líquido

1. Contexto operacional – A Pérola S.A. (“Companhia”) tem como acionis-
tas a PCS Fosfatos do Brasil Ltda. (58%), S.A. Marítima Eurobrás (20%), 
Ultrabulk S.A. (empresa dinamarquesa que detém 20% do capital), Salmac 
Comércio Indústria Exportação e Importação S.A. (1%) e Cirne Companhia 
Industrial do Rio Grande do Norte (1%). A Companhia foi constituída em 
2005 e atua no Porto de Santos na prestação de serviços portuários de 
descarregamento, armazenagem e expedição de produtos fertilizantes, gra-
néis sólidos, tendo iniciado suas atividades operacionais em maio de 2007, 
por meio do contrato celebrado com a Companhia Docas do Estado de São 
Paulo – CODESP estabelecendo o direito consignado de operar os arma-
zéns XII e XVII, com término inicialmente previsto para 2014. Em 14/01/2009, 
houve um acidente na Companhia proveniente de fenômeno pluvial que afe-
tou parte de suas edificações, sendo que o armazém XII teve suas ativida-
des operacionais interrompidas por vinte e quatro meses o outro armazém 
operou com capacidade reduzida por quatro meses. Adicionalmente o refe-
rido contrato de arrendamento celebrado entre Companhia e a Companhia 
Docas do Estado de São Paulo – CODESP chegou ao seu término em 2014, 
sendo formalmente extinto pela Resolução da Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários – ANTAQ nº 3.495, de 27/06/2014. A mesma Resolução 
autorizou à CODESP concluir os contratos de transição back-to-back firma-
dos com a Companhia até que outras licitações sejam conduzidas. No 
entanto, à época da publicação da Resolução da ANTAQ, a Companhia já 
havia obtido decisão liminar de um Tribunal Estadual de Santos em 
18/12/2013, ratificada por decisão posterior da Justiça Federal de Santos, 
que manteve a vigência do contrato de arrendamento. Referida liminar foi 
julgada improcedente pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em 
23/11/2016. Posteriormente, a Companhia firmou contratos de transição 
com a CODESP em outubro de 2017, abril de 2018, outubro de 2018 e 
março de 2019, mediante autorização obtida nos termos da Resolução 
ANTAQ nº 3.495/2014. O último contrato de transição foi celebrado em 
24/09/2019. Em consonância com as disposições da regulamentação da 
ANTAQ, o prazo de vigência do último contrato foi de 90 dias, podendo ser 
inferior caso um licitante vencedor, selecionado por meio de leilão, assuma 
as operações dos terminais. A ANTAQ publicou em 12/04/2019, um aviso de 
convocação – Leilão nº 01/2019, a ser realizado em 09/08/2019, para um 
novo processo voltado à outorga de arrendamento da área STS20, operada 
pela Pérola. A continuidade das operações da Companhia depende da con-
tínua renovação do contrato de transição até que haja vencedor para nova 
licitação da área arrendada, assim como que não seja executada pela 
Codesp a citada determinação da ANTAQ para o cancelamento do atual 
contrato de transição. Dessa forma, a Administração continua a avaliar os 
ativos e passivos da Companhia considerando o pressuposto da continui-
dade de suas operações. 2. Principais práticas contábeis – 2.1. Declara-
ção de conformidade: As demonstrações financeiras individuais da contro-
ladora foram elaboradas de acordo com o BR GAAP. A emissão das 
demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 30/04/2021. 
Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as 
demonstrações financeiras. Todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e 
correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 2.2. 
Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
com base no custo histórico como base de valor, exceto os instrumentos 
financeiros não-derivativos designados pelo valor justo por meio do resul-
tado são mensurados pelo valor justo. 2.3. Uso de estimativas: A Compa-
nhia deve elaborar estimativas e premissas que afetam os valores reporta-
dos nas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas. Os 
resultados reais podem divergir significativamente dessas estimativas. 2.4. 
Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras: 
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados em reais 
(R$), moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras, 
que representa a moeda do principal ambiente econômico no qual a Compa-
nhia opera. O resumo das principais práticas contábeis adotadas pela Com-
panhia é como segue: 2.5. Caixa e equivalentes de caixa: O Grupo aplicou 
inicialmente o CPC 47/IFRS 15 e CPC 48/IFRS 9 a partir de 01/01/2018. 
Uma série de outras novas normas também entraram em vigor a partir de 
01/01/2018, mas não afetaram materialmente as demonstrações financeiras 
do Grupo. Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista, investi-
mentos temporários de curto prazo, com até 90 dias da data da aplicação ou 
considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhe-
cido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de 
valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendi-
mentos auferidos até a data das demonstrações financeiras, que não exce-
dem o seu valor de mercado ou de realização. 2.6. Títulos e valores mobi-
liários: Compreendem os instrumentos financeiros destinados à negocia-
ção e estão registrados pelo valor do custo, acrescido dos rendimentos 
auferidos até as datas de encerramento dos exercícios, ajustado ao valor 
justo do instrumento financeiro. Os juros e a correção monetária, assim 
como as variações decorrentes da avaliação ao valor justo, são reconheci-
dos no resultado, quando incorridos. 2.7. Contas a receber de clientes: 
Registradas e mantidas nos balanços pelo valor nominal dos títulos repre-
sentativos desses créditos. 2.8. Imobilizado: Registrado ao custo de aqui-
sição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada e ajus-
tes ao seu valor de recuperação (valor em uso), quando aplicável. Os encar-
gos financeiros decorrentes de financiamentos obtidos com terceiros foram 
capitalizados ao custo de construção do ativo imobilizado quando estava em 
andamento. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas anuais 
de depreciação, e a vida útil estimada é revisada na data das demonstra-
ções financeiras, e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas, se hou-
ver, é contabilizado prospectivamente, conforme demonstrado na nota expli-
cativa nº 7. 2.9. Intangível: Registrado ao custo de aquisição, formação ou 
construção, deduzido de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de 
recuperação (valor em uso), quando aplicável. Os encargos financeiros 
decorrentes de financiamentos obtidos com terceiros foram capitalizados ao 
custo de construção do ativo imobilizado quando estava em andamento. 
Refere-se à licença de uso de softwares, e a amortização é calculada pelo 
método linear às taxas anuais de depreciação, e a vida útil estimada é revi-
sada na data das demonstrações financeiras, e o efeito de quaisquer 
mudanças nas estimativas, se houver, é contabilizado prospectivamente, 
conforme demonstrado na nota explicativa nº 7. 2.10. Avaliação do valor 
recuperável dos ativos: O Grupo considera evidência de perda de valor de 
ativos mensurados pelo custo amortizado tanto em nível individual como em 
nível coletivo. Todos os ativos individualmente significativos são avaliados 
quanto à perda por redução ao valor recuperável. Aqueles que não sofreram 
perda de valor individualmente foram então avaliados coletivamente quanto 
a qualquer perda de valor que pudesse ter ocorrido, mas não tinha ainda 
sido identificada. Ativos que não eram individualmente significativos foram 
avaliados coletivamente quanto à perda de valor com base no agrupamento 
de ativos com características de risco similares. . 2.11. Outros ativos e pas-
sivos: Registrados pelo seu valor realizável (ativos) e pelos seus valores 
conhecidos ou estimáveis (passivos), acrescidos de juros, variações mone-
tárias e encargos, quando aplicável. 2.12. Transações e saldos em moeda 
estrangeira: As transações em moeda estrangeira são convertidas para a 
moeda funcional da Companhia (R$ = real) utilizando-se das taxas de câm-
bio vigentes nas datas das transações. Os saldos das contas de balanço são 
convertidos pela taxa de câmbio vigente na data das demonstrações finan-
ceiras. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes da liquidação 
dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetários denomi-
nados em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado do exercício. 
2.13. Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: Reconhe-
cida, se aplicável, quando a Companhia possui uma obrigação presente 
(legal ou construtiva) como resultado de um evento passado, existe provável 
saída de recursos financeiros para liquidar essa obrigação e o valor pode 
ser razoavelmente estimado na data das demonstrações financeiras. 2.14. 
Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribui-
ção social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alí-
quotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável 
para contribuição social sobre o lucro líquido. A despesa com imposto de 
renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribui-
ção social correntes. O imposto corrente é reconhecido no resultado. A con-
ciliação da despesa de imposto de renda (IR) e da contribuição social (CS) 
à alíquota nominal com a despesa efetiva é a seguinte: 

2018 2017
Lucro antes do IR e da CS 6.862 7.330
Alíquota do IR e da CS 34% 34%
Despesa de IR e CS à alíquota nominal (2.333) (2.492)
Diferenças permanentes (76) (3)
Despesa efetiva com IR e CS (2.409) (2.495)
2.15. Instrumentos financeiros: (i) Reconhecimento e mensuração 
inicial: O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são 
reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Um ativo finan-
ceiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um compo-
nente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente 
mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, 
os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou 
emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente significa-
tivo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (ii) 
Empréstimos e recebíveis: Mensurados ao custo amortizado utilizando 
o método de juros efetivos. (iii) Passivos financeiros: Os passivos finan-
ceiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao 
VJR. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo 
por meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, 
ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros 
mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, 
incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são 
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método 
de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reco-
nhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento 

Senhores Acionistas, Atendendo às disposições estatutárias e legais, a Administração da Pérola S/A submete à apreciação dos Senhores o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes aos 
exercícios findos em 31/12/2018 e 31/12/2017 respectivamente. Fatos Relevantes: 1) Em 2018 observamos uma variação positiva com relação a 2017 na Receita Bruta de 8,7% e no lucro Líquido uma variação negativa de 7,9%. O 
EBITDA também registrou uma variação negativa de 4,34%. 3) Em 2018 registramos um aumento em nossa movimentação em 5,3%, correspondendo a um acréscimo de 64,177 toneladas sobre o ano anterior. Os Administradores
agradecem aos Senhores Acionistas e Conselheiros na sua gestão, bem como aos Senhores Clientes, Fornecedores e Colaboradores, pelo apoio e confiança depositados na Cia. ao longo de 2018. A Administração

Pérola S.A. – CNPJ/MF nº 07.702.571/0001-17
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto o lucro líquido por ação)

Ativo Nota 2018 2017
Circulante 22.633 14.754
Caixa e equivalentes de caixa 3.a 10.300 3.582
Títulos e valores mobiliários 3.b 7.828 7.423
Contas a receber de clientes 4 2.124 1.068
Impostos e contribuições a recuperar 203 298
Despesas antecipadas 212 950
Adiantamentos a fornecedores 1.753 1.131
Outros créditos 213 302
Não circulante 24.426 25.467
Outros créditos 5 5.176 5.176
Depósitos judiciais 756 483
Imobilizado 6 18.357 19.630
Intangível 137 178
Total do ativo 47.059 40.221
Passivos e patrimônio líquido Nota 2018 2017
Circulante 12.805 10.421
Fornecedores 1.203 1.597
Obrigações tributárias 1.357 491
IRPJ e CSLL a Recolher 443 –
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 853 725
Dividendos a pagar 8.c 6.903 6.903
Adiantamentos de clientes 1.298 299
Outras obrigações 748 406
Patrimônio líquido 34.254 29.800
Capital social 8.a 23.600 23.600
Reservas de lucros 10.654 6.200
Total do passivo e do patrimônio líquido 47.059 40.221

Reservas de lucros
Capital Para Especial de Retenção Lucros
social Legal contingências lucros de lucros acumulados Total

Saldos em 1º/01/2017 23.600 1.365 – – 2.012 – 26.977
Distribuição de dividendos – – – – (2.012) – (2.012)
Lucro líquido do exercício – – – – – 4.835 4.835
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal – 242 – – – (242) –
Reserva para contingências – – 3.445 – – (3.445) –
Reserva especial de lucros – – – 1.148 – (1.148) –
Saldos em 31/12/2017 23.600 1.607 3.445 1.148 – – 29.800
Lucro líquido do exercício – – – – – 4.453 4.453
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal – 223 – – – (223) –
Reserva especial de lucros – – – 4.230 – (4.230) –
Saldos em 31/12/2018 23.600 1.830 3.445 5.378 – – 34.253

Nota 2018 2017
Receita líquida de serviços 10 82.444 76.292
Custo dos serviços prestados 11 (69.085) (65.126)
Lucro bruto 13.359 11.166
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (6.922) (4.301)
Depreciações e amortizações (320) (353)
Lucro operacional antes resultado financeiro e impostos 6.117 6.512
Resultado financeiro
Receitas financeiras 12 905 875
Despesas financeiras 12 (93) (42)
Variação cambial, líquida 12 (67) (15)
Resutltado financeiro 745 818
Lucro operacional e antes do IRPJ e da CSLL 6.862 7.330
Imposto de renda e contribuição social
Correntes 2.14 (2.409) (2.495)
Lucro líquido do exercício 4.453 4.835
Lucro líquido do exercício básico por ação – R$ 9.d 0,0189 0,0205

Demonstrações do Resultado

2018 2017
Lucro líquido do exercício 4.453 4.835
Resultado abrangente total do exercício 4.453 4.835

Demonstrações do Resultado Abrangente

Nota 2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da CSLL 6.862 7.330
Ajustes para conciliar o lucro antes do IRPJ e da 
CSLL com o caixa líquido gerado pelas ativida-
des operacionais:

Depreciações e amortizações 10 1.976 1.941
Rendimentos de títulos e valores mobiliários (545) (653)
Custo residual de bens do ativo imobilizado 
baixados 53 67

Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber de clientes (1.056) (92)
Impostos e contribuições a recuperar 95 (134)
Despesas antecipadas 738 (926)
Outros ativos circulantes e não circulantes (806) 1.339
Fornecedores (394) 1.142
Adiantamentos de clientes 999 (1.398)
Outros passivos circulantes 1.322 185
Caixa gerado pelas atividades operacionais 9.244 8.801
Imposto de renda e contribuição social pagos (1.951) (2.771)
Caixa líquido gerado pelas atividades 
operacionais 7.293 6.030

Fluxo de caixa das atividades de investi-
mento

Títulos e valores mobiliários 140 (2.479)
Adições aos bens dos ativos imobilizado e 
intangível (715) (1.324)

Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimento (575) (3.803)

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 6.718 2.227
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício 3.582 1.355

Caixa e equivalentes de caixa 
no fim do exercício 10.300 3.582

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 6.718 2.227

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

também é reconhecido no resultado. Os passivos financeiros da Companhia 
são classificados somente na categoria de outros passivos financeiros. (iv) 
Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia não possuía instru-
mentos financeiros registrados nas demonstrações financeiras classificados 
nessa categoria em 31/12/2018 e de 2017. (v) Compensação: Os ativos 
ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no 
balanço patrimonial quando, e somente quando, o Grupo tenha atualmente 
um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a inten-
ção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. Ativos e passivos financeiros são compensados 
e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito 
legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há a intenção 
de liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. 2.16. Apuração do resultado: A receita é reconhecida 
quando da efetiva prestação de serviços. O custo dos serviços prestados é 
reconhecido no mesmo período em que a receita é contabilizada. As demais 
despesas e receitas são registradas quando incorridas ou auferidas, res-
pectivamente. 2.17. Resultado financeiro: Representa juros sobre aplica-
ções financeiras, variação monetária e cambial ativa e passiva e descontos 
diversos. A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo 
método de juros efetivos. 2.18. Lucro líquido por ação: O resultado básico 
e diluído por ação é calculado por meio do resultado do exercício e a média 
ponderada das ações em circulação no respectivo exercício, nos termos do 
pronunciamento técnico CPC 41 – Resultado por Ação. A Companhia não 
possui quaisquer acordos ou contratos que possam representar diluição do 
lucro por ação. Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de 
benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas 
de pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é 
reconhecido pelo montante do pagamento esperado caso o Grupo tenha 
uma obrigação presente legal ou construtiva de pagar esse montante em 
função de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação possa 
ser estimada de maneira confiável. Arrendamentos: Determinando quando 
um contrato contém um arrendamento. No início do contrato, o Grupo deter-
mina se ele é ou contém um arrendamento. No início ou na reavaliação sobre 
se um contrato contém um arrendamento, o Grupo separa os pagamentos 
e outras contraprestações requeridas pelo contrato referentes ao arrenda-
mento daquelas referentes aos outros elementos do contrato com base no 
valor justo relativo de cada elemento. Mensuração do valor justo: Valor 
justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo. O valor justo de um 
passivo reflete o seu risco de descumprimento (non-performance). O risco 
de descumprimento inclui, entre outros, o próprio risco de crédito do Grupo. 
2.19. Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de 
novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 01/01/2018. 
O Grupo não adotou essas alterações na preparação destas demonstra-
ções financeiras. A Administração da Companhia avaliou as novas normas, 
em particular a IFRS 16, mas não espera impactos significativos. Outras 
normas: As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter 
um impacto significativo nas demonstrações financeiras consolidadas do 
Grupo. - IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre 
o Lucro. - Características de Pré-Pagamento com Remuneração Negativa 
(Alterações na IFRS 9). - Investimento em Coligada, em Controlada e em 
Empreendimento Controlado em Conjunto (Alterações no CPC 18(R2)/IAS 
28). - Alterações no Plano, Reduções ou Liquidação do Plano (Alterações no 
CPC 33/IAS 19). - Ciclo de melhorias anuais nas normas IFRS 2015-2017 
– várias normas. - Alterações nas referências à estrutura conceitual nas nor-
mas IFRS. - IFRS 17 Contratos de Seguros. 3. Caixa e equivalentes de 
caixa e títulos e valores mobiliários – a. Caixa e equivalentes de caixa

2018 2017
Bancos conta movimento 2 1
Aplicações financeiras 10.298 3.581

10.300 3.582
A tabela a seguir demonstra as aplicações financeiras detalhadas pelo tipo 
de aplicação e sua remuneração, sendo resgatáveis a qualquer momento 
com insignificante risco de mudança de valor: 
Tipo de aplicação Remuneração 2018 2017
CDB – Banco Bradesco S.A. 98,5% do CDI 10.275 3.561
CDB – Banco do Brasil S.A. 80,0% do CDI 23 20

10.298 3.581
b. Títulos e valores mobiliários
Fundos de investimento não exclu-
sivos Remuneração 2018 2017

Fundo de investimento – Banco do Brasil 
S.A. 103,4% do CDI 7.828 7.423

7.828 7.423
Essas aplicações financeiras estão sujeitas a riscos de mudanças de valor. 
A rentabilidade média dos fundos de investimento exclusivos foi de 103,4% 
do CDI no exercício findo em 31/12/2018, e de 103% no exercício findo em 
31/12/2017. 4. Contas a receber de clientes – São representadas subs-
tancialmente por valores a serem recebidos por serviços de armazenagem 
e estadia. A composição das contas a receber, por idade de vencimento, é 
como segue: 

2018 2017
A vencer:
Até 30 dias 2.124 1.068

2.124 1.068
5. Outros créditos não circulante – Em 14/01/2009, houve um acidente 
na Companhia proveniente de fenômeno pluvial que afetou parte de suas 
edificações. A Administração da Companhia, fundamentada na opinião de 
seus assessores jurídicos, considera que o valor a ser ressarcido pela com-
panhia seguradora é suficiente para cobrir o custo residual e as despesas 
processuais, no montante de R$5.176, registrado na rubrica “Outros ativos”, 
no ativo não circulante. Referido montante não está acrescido de correção 
monetária, juros de mora e lucros cessantes, que estão sendo pleiteados 
através de ação judicial. Em 31/12/2017, o valor atualizado da causa infor-
mado é de R$7.072. Cabe mencionar que a Companhia mantém a discus-
são judicial por entender que o montante em questão não é suficiente para 
cobrir as perdas relacionadas aos lucros cessantes. Dessa forma, a pleitea-
mos a revisão dos montantes a serem recebidos. 
6. Imobilizado 2018 2017

Taxa médiaanual Depreciação Lí- Lí-
de depreciação -% Custo acumulada quido quido

Edifícios e construções (*) 5,25 17.892 (8.337) 9.555 10.495
Instalações (*) 4,40 1.915 (1.029) 886 914
Benfeitorias 10 1.038 (486) 552 481
Máquinas e equipamentos 4,40 12.693 (6.735) 5.958 6.217
Móveis e utensílios 10 170 (77) 93 85
Computadores e periféricos 20 1.123 (720) 403 444
Veículos 20 114 (69) 45 45
Juros sobre empréstimos 5,57 1.514 (649) 865 949

36.459 (18.102) 18.357 19.630
(*) O terreno onde a Companhia está instalada pertence à CODESP de 
acordo com o contrato de arrendamento para exploração de instalação por-
tuária; vide nota explicativa nº 1. movimentação do imobilizado está assim 
representada: 

2018 2017
Saldo inicial 19.630 20.271
Adições: Instalações 56 –
Benfeitorias 141 339
Máquinas e equipamentos 317 458
Móveis e utensílios 30 15
Computadores e periféricos 94 416
Veículos 46 45
Total das adições 684 1.273
Baixas líquidas (53) (67)
Depreciações (1.904) (1.847)
Saldo final 18.357 19.630
7. Partes relacionadas – a. Saldos e transações

2018
Ativo circulante – 
adiantamentos a 

fornecedores

Passivo 
circulante – 

fornecedores

Resul-
tado - 
custo

S.A. Marítima Eurobrás 1.612 26 38.087
Ultrabulk S.A. – 176 5.370
Rodrigues Grecco Ltda. 77 – 331
Potafertz Fertilizantes Repre-
sentação Comercial Ltda. – 47 1.627

1.689 249 45.415
2017

Ativo circulante – 
adiantamentos a 

fornecedores

Passivo 
circulante – 

fornecedores

Resul-
tado - 
custo

S.A. Marítima Eurobrás 889 1.000 35.664
Ultrabulk S.A. – – 4.250
Rodrigues Grecco Ltda. 84 – 2.000
Potafertz Fertilizantes Repre-
sentação Comercial Ltda. – 69 2.430

973 1.069 44.344

As transações mercantis entre as partes relacionadas referem-se à aqui-
sição de serviços de descarregamento de cargas no Porto de Santos, sendo
estas diretamente relacionadas com as atividades operacionais da Compa-
nhia. b. Remuneração da Diretoria: A remuneração da Diretoria em 2018 
foi de R$921 (R$919 em 2017), sendo contabilizados R$504 como custos
dos serviços prestados e R$417 como despesas gerais e administrativas e
inclui somente os benefícios de curto prazo. A Administração não recebe 
benefícios pós-aposentadoria nem outros benefícios de longo prazo. 8. Pro-
visão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas – A provisão é constitu-
ída com base na avaliação de administração das probabilidades de perdas
de processos por parte de assessores jurídicos externos e em 31/12/2018 
e 2017, não havia processos avaliados com probabilidade de perda pro-
vável. Por isso, nenhuma provisão foi constituída, de acordo com o CPC 
25. A Administração avalia periodicamente, em conjunto com seus asses-
sores jurídicos, os riscos envolvidos. Eventuais mudanças na expectativa
de risco de processos fiscais podem demandar constituição adicional de
provisão para contingências. 9. Patrimônio líquido – a. Capital social: O 
capital social em 31/12/2018 e de 2017 é de R$23.600 e está representado
por 236.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. b.
Reserva Legal: A reserva legal foi constituída de acordo com o artº 193
da Lei nº 6.404/76, mediante destinação de 5% (cinco por cento) do lucro
líquido do exercício, antes de qualquer outra destinação. Esta reserva será
constituída, obrigatoriamente, pela companhia, até que seu valor atinja 
20% do capital social realizado, quando então deixará de ser acrescida.
c. Dividendos: Para o Ano de 2018, ainda em razão da situação financeira
da Companhia, a Administração se antecipou em não reservar os dividen-
dos, pois os mesmos teriam o mesmo tratamento dos dividendos de 2017.
d. Lucro por ação: Em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 
41, a tabela a seguir reconcilia o lucro líquido com os montantes usados
para calcular o lucro básico por ação: 

2018 2017
Lucro líquido do exercício 4.453 4.835
Média ponderada das ações ordinárias em 
circulação 236.000.000 236.000.000

Lucro líquido básico por ação – R$ 0,0189 0,0205
10. Receita líquida de serviços 2018 2017
Receita bruta:
Armazenagem
Exportação

81.931
10.425

82.808
-

Estadia 2.140 4.135
94.496 86.943

Impostos incidentes (12.052) (10.651)
82.444 76.292

11. Informações sobre a natureza dos custos e das despesas reco-
nhecidas na demonstração do resultado – A Companhia apresentou a
demonstração do resultado utilizando uma classificação das despesas com 
base na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas 
reconhecidas na demonstração do resultado são apresentadas a seguir: 
Custo dos serviços prestados: 2018 2017
Custos de serviços portuários 52.228 51.067
Salários e benefícios 6.621 6.069
Depreciações e amortizações 1.626 1.588
Outros custos 8.610 6.402

69.085 65.126
Despesas gerais e administrativas:
Salários e benefícios 1.558 1.430
Depreciações e amortizações 350 353
Consultoria, assessoria jurídica e auditoria 3.268 1.493
Outras despesas 2.066 1.378

7.242 4.654
12. Resultado financeiro 2018 2017
Receitas financeiras:
Rendimento de aplicações financeiras 893 868
Outras 12 7

905 875
Despesas financeiras:
Juros sobre arrendamento a pagar – CODESP – –
Outras (93) (42)

(93) (42)
Variação cambial, líquida:
Variação cambial ativa 37 14
Variação cambial passiva (104) (29)

(67) (15)
Resultado Financeiro 745 818
13. Seguros – A política de seguros adotada visa para cobrir as eventuais
responsabilidades ou riscos de seus ativos. Em virtude das características
das operações, os seguros patrimoniais são contratados considerando as
estimativas máximas de perda. Adicionalmente, a Companhia possui segu-
ros de vida em grupo, veículos, operador portuário, risco informado e res-
ponsabilidade civil. Em 31/12/2018, a cobertura de seguros é como segue: 

Importância
Modalidade segurada
Riscos nomeados 21.500
Responsabilidade de operador portuário 47.453
Instrumentos financeiros: A tabela a seguir apresenta os valores contá-
beis e os valores justos dos ativos e passivos financeiros, incluindo os seus
níveis na hierarquia do valor justo.
a. Categorias dos instrumentos financeiros

Valores contá-
bile de mercado

Ativos financeiros: 2018 2017
Empréstimos e recebíveis:
Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores 
mobiliários 18.128 11.005

Contas a receber de clientes 2.124 1.068
20.252 12.073

Passivos financeiros:
Outros passivos:
Fornecedores 1.203 1.597
Adiantamentos de clientes 1.298 299

2.501 1.896
A Administração da Companhia é de opinião que os instrumentos financei-
ros, os quais estão reconhecidos nas demonstrações financeiras pelos seus
valores contábeis, não apresentam variações significativas em relação aos
respectivos valores de mercado. b. Risco de crédito: O nível de contas a
receber da Companhia é monitorado por meio de controles internos. c. Risco
de taxas de câmbio: Os resultados da Companhia não estão suscetíveis a
variações em virtude de os efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre
os ativos e passivos atrelados a moedas estrangeiras não serem relevan-
tes. Em 31/12/2018 e de 2017, a Companhia não possuía operações com
instrumentos financeiros derivativos nem de risco semelhante. 14. Outros
compromissos – A Companhia possui carta de fiança, no montante de
R$512, do Banco Bradesco S.A., como garantia do pagamento semestral do
arrendamento com a CODESP. 15. Operação Skala – Em razão da citação
da Companhia na operação Skala, o Conselho de Administração condiziu
investigações internas, com o auxílio de empresa externa, com o objetivo de
identificar o suposto envolvimento de executivos em processos de obten-
ção de favorecimento em licitações de áreas portuárias. Como resultado
dessas investigações, foram identificados pagamentos efetuados à empresa
mencionada na operação, mas não o envolvimento dos membros da Admi-
nistração da Companhia. A Administração, em conjunto com os assessores
juríudicos, não espera desdobramentos adicionais decorrentes da operação
para a Companhia. 16. Eventos subsequentes – Conforme mencionado
na nota explicativa nº 1, em 30/07/2018, o acionista S/A Marítima Eurobrás,
pediu a dissolução parcial da sociedade. 17. Autorização para emissão
das demonstrações financeiras reapresentadas – As demonstrações
financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Companhia e autorizadas
para emissão originalmente em 30/04/2021.

Ronaldo Monteiro Torres – Diretor Financeiro
Marina Fernandes Lopez – Diretora Comercial

Ronaldo Monteiro Torres – Contador – CRC 1SP 132.036/O-0

 A Integrantes Um grupo de 
75 novos guardas municipais 

GCMs recebem aulas de  
gestão pública e turismo

SANTOS. Ontem e amanhã, os novos guardas também recebem capacitação sobre turismo

de Santos, em treinamento 
para atuar na corporação, as-

 A Mais três cães vão com-
por o plantel da Guarda Ci-
vil Municipal de Santos, que 
atualmente conta com qua-
tro animais (três machos e 
uma fêmea). O aumento foi 
confirmado na manhã de 
ontem pelo prefeito Rogério 
Santos ao visitar o canil da 
instituição.

Segundo explica o secre-
tário municipal de Seguran-
ça, Sérgio Del Bel Júnior, os 
cães atuam nas funções de 
obediência aos guardas nas 
ações de segurança e tam-
bém no faro de detecção de 
substâncias proibidas.

Além do acréscimo no 
plantel, o canil da GCM, no 

 A São Vicente alcançou 75% 
de pessoas que receberam a 
primeira dose da vacina con-
tra a Covid. Isso significa que 
276.584 vicentinos estão com 
o esquema vacinal em anda-
mento. Por outro lado, 67% 
completaram a imunização, 
seja em duas doses ou dose 
única. Ao encontro desses nú-
meros, a ocupação de leitos em 
São Vicente despencou.

“Se em abril/maio tínha-
mos ocupações diárias de 
UTI em 100%, hoje a situação 
é bem mais tranquila. Nossa 
média atual é de apenas um 
internado. E essa queda só 
foi possível graças à vacina-
ção acelerada no Município, 
com uma boa gestão de do-
ses”, explica a secretária de 
Saúde, Michelle Santos.

Entidade receberá 
mais três cães

1ª dose: SV vacina 
75% de aplicação

Curso prepara recém-chegados para atuarem nas ruas

NATHÁLIA FILIPE

Jabaquara, também passa-
rá por intervenções que in-
cluem a construção de uma 
enfermaria para os cães e a 
reforma da arquibancada, a 
fim de possibilitar a retoma-
da das visitas de alunos das 
escolas de Santos.

Ao acompanhar o treinamen-
to dos cães na manhã desta se-
gunda-feira, o prefeito ressaltou 
a importância do aumento do 
plantel do canil. “Vai trazer maior 
qualidade ao serviço já realiza-
do. O canil da Guarda Municipal 
é referência para outras cidades. 
O trabalho realizado com os cães 
é fundamental e está inserido 
também na questão de educação  
ambiental”.(DL)

Se levar em conta apenas 
o público-alvo da campanha, 
com a primeira dose, o Muni-
cípio vacinou 90% dos vicen-
tinos. Já com a dose final ou 
dose única, cerca de 80% con-
cluíram a imunização.

Luciana Schiavetti, diretora 
de Vigilância em Saúde da Ci-
dade, comenta que a campa-
nha de vacinação contra a Co-
vid é um “grande desafio, que 
tem como prioridade vacinar 
os vicentinos o mais rápido 
possível e dar a eles uma pro-
teção contra a doença”.

Michelle Santos também 
reforçou esse compromisso 
em vacinar a população e 
afirma que “seguiremos fir-
mes nesse propósito, con-
fiantes de que estamos no 
caminho certo”. (DL)

sistiu na manhã desta segun-
da-feira (6) a uma palestra do 
secretário municipal de Pla-
nejamento e Inovação, Fábio 
Ferraz, que falou sobre funda-
mentos de gestão pública.

“A Constituição Federal 
está acima de todas as nor-
mas. Então as demais leis, em 
âmbito municipal, estadual e 
federal, necessariamente têm 
que segui-la”, disse Ferraz, des-
tacando o artigo 5º da Car-
ta Magna, o qual estabelece 
que “todos são iguais perante 
a lei”, premissa fundamental 
para o trabalho dos guardas.

No encontro, realizado no 
campus da Unimes (Encruzi-
lhada), foram abordados tam-
bém os princípios da admi-
nistração pública - legalidade, 
impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência – e no-
vos conceitos como o accou-
ntability (responsabilização). 
“Servidor público tem que ser 
participativo, ter um nível de 
responsabilidade perante a so-
ciedade, fazer sempre recicla-
gem e ter autoconhecimento 
dos seus atos”. 

O secretário explicou sobre 
o Participação Direta nos Re-

sultados (PDR), programa de 
mérito por resultado da Pre-
feitura de Santos, e o funciona-
mento do Centro de Controle 
Operacional (CCO), que inte-
gra mais de 1.600 câmeras e o 
trabalho de órgãos públicos e 
forças de segurança da Cidade, 
incluindo a Guarda Municipal.

O equipamento, inaugura-
do em setembro de 2020, con-
ta com tecnologias avançadas, 
entre elas as que permitem a 
leitura de placas de veículos e 
a análise de vídeo inteligente, 
e contribui para a melhoria do 
monitoramento urbano e se-
gurança da população.

Ontem e amanhã, os no-
vos guardas também recebem 
capacitação sobre turismo. A 
guia Maria Valentina Rezende, 
da Seção de Seção de Forma-
ção Técnica dos Profissionais 
de Turismo, vai transmitir aos 
novos integrantes da GCM di-
versos conteúdos, como o que 
é turismo, atrativos turísticos 
de Santos, curiosidades e en-
ganos comuns sobre a Cidade, 
entre outros aspectos. O obje-
tivo da capacitação é garantir 
que os guardas sejam capazes 
de orientar turistas. (DL)
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A previsão do mercado fi-
nanceiro para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considerada a 
inflação oficial do país, subiu 
de 10,15% para 10,18% neste 
ano. Essa foi a 35ª elevação 
consecutiva da projeção. A es-
timativa está no Boletim Fo-
cus de ontem (6), pesquisa di-
vulgada semanalmente pelo 
Banco Central (BC), em Bra-
sília, com a expectativa das 
instituições para os principais 
indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa 
de inflação subiu de 5% para 
5,02%. Para 2023, a previsão 
passou de 3,42% para 3,50% 
e para 2024 foi mantida em 
3,10%.

A previsão para 2021 está 
acima da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo 

BC. A meta, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN), é de 3,75% para este 
ano, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo. Ou 
seja, o limite inferior é 2,25% e 
o superior de 5,25%. Para 2022 
e 2023, as metas são 3,5% e 
3,25%, respectivamente, tam-
bém com intervalo de tole-
rância 1,5 ponto percentual.

Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, 
definida em 7,75% ao ano pelo 
Comitê de Política Monetária 
(Copom). Na última reunião 
do Copom deste ano, marca-
da para hoje (7) e quarta-fei-
ra (8), a previsão do mercado 
financeiro é que a Selic suba 
para 9,25% ao ano. (AB)

Mercado projeta 
in� ação em 10,18%

SINDICAL

Os gaúchos precisam se pre-
parar para uma ameaça que vai 
chegar com o verão: os apa-
gões. “Existe uma possibilidade 
de 90% (de quedas de energia). 
Se tivermos aquele calorão es-
perado e pessoal sem treina-
mento adequado, vários mu-
nicípios correm um sério risco.”

Quem avisa é a presidente 
do Sindicato dos Eletricitários 
do Rio Grande do Sul (Senergi-
sul), Ana Maria Spadari. O gati-
lho dos blecautes previstos se-
ria o abandono da companhia 
por quase mil funcionários, en-
tre eles muitos eletricistas, téc-
nicos e pessoal da área opera-
cional, que vão sair até o fim 

do ano.
Seria consequência das de-

cisões tomadas pelo Grupo 
Equatorial Energia, que com-
prou a antiga CEEE-Distribui-
dora no leilão de privatização 
realizado no simbólico dia 31 
de março deste ano.

Controlada pelo bilionário 
Jorge Paulo Lemann, segundo 
homem mais rico do país com 
um patrimônio estimado em 
R$ 94 bilhões, segundo o Top 
Ten da revista Forbes, a em-
presa possui largo currículo de 
apagões no Norte do país, entre 
os quais um de quatro dias em 
Teresina, no Piauí, e também 
no Pará e em Alagoas. (CUT)

Demissões podem 
propiciar apagão

 D Gatilho dos blecautes previstos seria o abandono da companhia 
por quase mil funcionários, entre eles muitos eletricistas

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Petrobras não de� niu 
redução de preços
CONTRADIÇÃO. Bolsonaro havia dito que a empresa iria anunciar reduções

A Petrobras afirmou nesta 
segunda-feira (6) que ain-
da não há decisão toma-
da sobre cortes nos pre-
ços dos combustíveis. A 

afirmação foi feita em comunicado ao 
mercado para responder declarações 
do presidente Jair Bolsonaro (PL), que 
anunciou redução para esta semana.

“A Petrobras não antecipa decisões 
de reajuste e reforça que não há ne-
nhuma decisão tomada por seu Grupo 
Executivo de Mercado e Preços (GEMP) 
que ainda não tenha sido anunciada ao 
mercado”, afirmou a empresa, em tex-
to enviado à Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM).

Bolsonaro disse em entrevista ao site 

Poder360 que a Petrobras vai anunciar 
uma série de reduções nos preços dos 
combustíveis, começando nesta sema-
na. Ele não informou, porém, qual será o 
valor da redução nem quando vai ocor-
rer. “A gente anuncia agora, esta sema-
na, pequenas reduções, a princípio toda 
semana, do preço dos combustíveis”, 
afirmou. (FP)

Pérola S.A. – CNPJ/MF nº 07.702.571/0001-17
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto o lucro líquido por ação)

Balanços Patrimoniais 

Demonstrações do Resultado

1. Contexto operacional – A Pérola S.A. (“Companhia”) tem como acionis-
tas a PCS Fosfatos do Brasil Ltda. (58%), S.A. Marítima Eurobrás (20%), 
Ultrabulk S.A. (empresa dinamarquesa que detém 20% do capital), Salmac 
Comércio Indústria Exportação e Importação S.A. (1%) e Cirne Companhia 
Industrial do Rio Grande do Norte (1%). A Companhia foi constituída em 
2005 e atua no Porto de Santos na prestação de serviços portuários de 
descarregamento, armazenagem e expedição de produtos fertilizantes, gra-
néis sólidos, tendo iniciado suas atividades operacionais em maio de 2007, 
por meio do contrato celebrado com a Companhia Docas do Estado de São 
Paulo – CODESP estabelecendo o direito consignado de operar os arma-
zéns XII e XVII, com término inicialmente previsto para 2014. Em 14/01/2009, 
houve um acidente na Companhia proveniente de fenômeno pluvial que afe-
tou parte de suas edificações, sendo que o armazém XII teve suas ativida-
des operacionais interrompidas por vinte e quatro meses o outro armazém 
operou com capacidade reduzida por quatro meses. Adicionalmente o refe-
rido contrato de arrendamento celebrado entre Companhia e a Companhia 
Docas do Estado de São Paulo – CODESP chegou ao seu término em 2014, 
sendo formalmente extinto pela Resolução da Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários – ANTAQ nº 3.495, de 27/06/2014. A mesma Resolução 
autorizou à CODESP concluir os contratos de transição back-to-back firma-
dos com a Companhia até que outras licitações sejam conduzidas. No 
entanto, à época da publicação da Resolução da ANTAQ, a Companhia já 
havia obtido decisão liminar de um Tribunal Estadual de Santos em 
18/12/2013, ratificada por decisão posterior da Justiça Federal de Santos, 
que manteve a vigência do contrato de arrendamento. Referida liminar foi 
julgada improcedente pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em 
23/11/2016. Posteriormente, a Companhia firmou contratos de transição 
com a CODESP em outubro de 2017, abril de 2018, outubro de 2018, março 
de 2019 e setembro de 2019, mediante autorização obtida nos termos da 
Resolução ANTAQ nº 3.495/2014. O último contrato de transição foi cele-
brado em 24/09/2019. Em consonância com as disposições da regulamen-
tação da ANTAQ, o prazo de vigência do último contrato foi de 90 dias, 
podendo ser inferior caso um licitante vencedor, selecionado por meio de 
leilão, assuma as operações dos terminais. A ANTAQ publicou em 
12/04/2019, um aviso de convocação – Leilão nº 01/2019, que foi realizado 
em 09/08/2019, para um novo processo voltado à outorga de arrendamento 
da área STS20, operada pela Pérola. O vencedor deste Leilão foi a empresa 
Hidrovias do Brasil S/A, o que resultou em entrega dos Armazens por parte 
da Pérola à SPA, ao final do Contrato de Transição que foi em 23/12/2019. 2. 
Principais práticas contábeis – 2.1. Declaração de conformidade: As 
demonstrações financeiras individuais da controladora foram elaboradas de 
acordo com o BR GAAP. A emissão das demonstrações financeiras foi auto-
rizada pela Diretoria em 30/04/2021. Após a sua emissão, somente os acio-
nistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras. Todas as infor-
mações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente 
elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela 
Administração na sua gestão. 2.2. Base de mensuração. As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas com base no custo histórico como base 
de valor, exceto os instrumentos financeiros não-derivativos designados 
pelo valor justo por meio do resultado são mensurados pelo valor justo. 2.3. 
Uso de estimativas: A Companhia deve elaborar estimativas e premissas 
que afetam os valores reportados nas demonstrações financeiras e respec-
tivas notas explicativas. Os resultados reais podem divergir significativa-
mente dessas estimativas. 2.4. Moeda funcional e de apresentação das 
demonstrações financeiras: Os itens incluídos nas demonstrações finan-
ceiras são mensurados em reais (R$), moeda funcional e de apresentação 
das demonstrações financeiras, que representa a moeda do principal 
ambiente econômico no qual a Companhia opera. O resumo das principais 
práticas contábeis adotadas pela Companhia é como segue: 2.5. Caixa e 
equivalentes de caixa: O Grupo aplicou inicialmente o CPC 47/IFRS 15 e 
CPC 48/IFRS 9 a partir de 01/01/2018. Uma série de outras novas normas 
também entraram em vigor a partir de 01/01/2018, mas não afetaram mate-
rialmente as demonstrações financeiras do Grupo. Incluem dinheiro em 
caixa, depósitos bancários à vista, investimentos temporários de curto 
prazo, com até 90 dias da data da aplicação ou considerados de liquidez 
imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão 
sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registra-
dos pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data 
das demonstrações financeiras, que não excedem o seu valor de mercado 
ou de realização. 2.6. Títulos e valores mobiliários: Compreendem os ins-
trumentos financeiros destinados à negociação e estão registrados pelo 
valor do custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encer-
ramento dos exercícios, ajustado ao valor justo do instrumento financeiro. 
Os juros e a correção monetária, assim como as variações decorrentes da 
avaliação ao valor justo, são reconhecidos no resultado, quando incorridos. 
2.7. Contas a receber de clientes: Registradas e mantidas nos balanços 
pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. 2.8. Imobili-
zado: Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzido 
de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em 
uso), quando aplicável. Os encargos financeiros decorrentes de financia-
mentos obtidos com terceiros foram capitalizados ao custo de construção do 
ativo imobilizado quando estava em andamento. A depreciação é calculada 
pelo método linear às taxas anuais de depreciação, e a vida útil estimada é 
revisada na data das demonstrações financeiras, e o efeito de quaisquer 
mudanças nas estimativas, se houver, é contabilizado prospectivamente, 
conforme demonstrado na nota explicativa nº 7. 2.9. Intangível: Registrado 
ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação 
acumulada e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso), quando 
aplicável. Os encargos financeiros decorrentes de financiamentos obtidos 
com terceiros foram capitalizados ao custo de construção do ativo imobili-
zado quando estava em andamento. Refere-se à licença de uso de softwa-
res, e a amortização é calculada pelo método linear às taxas anuais de 
depreciação, e a vida útil estimada é revisada na data das demonstrações 
financeiras, e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas, se houver, é 
contabilizado prospectivamente, conforme demonstrado na nota explicativa 
nº 7. 2.10. Avaliação do valor recuperável dos ativos: O Grupo considera 
evidência de perda de valor de ativos mensurados pelo custo amortizado 
tanto em nível individual como em nível coletivo. Todos os ativos individual-
mente significativos são avaliados quanto à perda por redução ao valor recu-
perável. Aqueles que não sofreram perda de valor individualmente foram 
então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de valor que 
pudesse ter ocorrido, mas não tinha ainda sido identificada. Ativos que não 
eram individualmente significativos foram avaliados coletivamente quanto à 
perda de valor com base no agrupamento de ativos com características de 
risco similares. . 2.11. Outros ativos e passivos: Registrados pelo seu valor 
realizável (ativos) e pelos seus valores conhecidos ou estimáveis (passivos), 
acrescidos de juros, variações monetárias e encargos, quando aplicável. 
2.12. Transações e saldos em moeda estrangeira: As transações em 
moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da Companhia 
(R$ = real) utilizando-se das taxas de câmbio vigentes nas datas das transa-
ções. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa de câmbio 
vigente na data das demonstrações financeiras. Os ganhos e as perdas de 
variação cambial resultantes da liquidação dessas transações e da conver-
são de ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira 
são reconhecidos no resultado do exercício. 2.13. Provisão para riscos 
tributários, cíveis e trabalhistas: Reconhecida, se aplicável, quando a 
Companhia possui uma obrigação presente (legal ou construtiva) como 
resultado de um evento passado, existe provável saída de recursos financei-
ros para liquidar essa obrigação e o valor pode ser razoavelmente estimado 
na data das demonstrações financeiras. 2.14. Imposto de renda e contri-
buição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício cor-
rente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas 
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para 
imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social 
sobre o lucro líquido. A despesa com imposto de renda e contribuição social 
compreende os impostos de renda e contribuição social correntes. O 
imposto corrente é reconhecido no resultado. A conciliação da despesa de 
imposto de renda (IR) e da contribuição social (CS) à alíquota nominal com 
a despesa efetiva é a seguinte: 2019 2018
Resultado antes do IR e da CS (20.690) 6.862
Alíquota do IR e da CS 34% 34%
Resultado de IR e CS à alíquota nominal 7.035 (2.333)
Diferenças permanentes (210) (76)
Resultado efetivo com IR e CS 6.825 (2.409)
2.15. Instrumentos financeiros: (i) Reconhecimento e mensuração 
inicial: O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são 
reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Um ativo finan-
ceiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um compo-
nente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente 
mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, 
os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou 
emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente significa-
tivo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (ii) 
Empréstimos e recebíveis: Mensurados ao custo amortizado utilizando 
o método de juros efetivos. (iii) Passivos financeiros: Os passivos finan-
ceiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao 
VJR. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo 
por meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, 

Senhores Acionistas, Atendendo às disposições estatutárias e legais, a Administração da Pérola S/A submete à apreciação dos Senhores o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes aos 
exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018 respectivamente. Fatos Relevantes: 1) Em 2019 observamos uma variação negativa com relação a 2018 na Receita Bruta de 29,5 %. O EBITDA também registrou uma variação negativa 
de R$ 19.609.648, visto que as operações se encerraram em 2019. 3) Em 2019 registramos uma redução em nossa movimentação em 38%, correspondendo a também em uma redução de 485,708 toneladas sobre o ano anterior. Os
Administradores agradecem aos Senhores Acionistas e Conselheiros na sua gestão, bem como aos Senhores Clientes, Fornecedores e Colaboradores, pelo apoio e confiança depositados na Cia. ao longo de 2019. A Administração

Ativo Nota 2019 2018
Circulante 16.267 22.633
Caixa e equivalentes de caixa 3.a 4.931 10.300
Títulos e valores mobiliários 3.b 7.206 7.828
Contas a receber de clientes 4 – 2.124
Impostos e contribuições a recuperar 223 203
Despesas antecipadas 84 212
Adiantamentos a fornecedores 1.691 1.753
Outros créditos 2.132 213
Não circulante 13.067 24.426
Outros créditos 5 12.001 5.176
Depósitos judiciais 1.056 756
Imobilizado 6 10 18.357
Intangível – 137
Total do ativo 29.334 47.059
Passivos e patrimônio líquido Nota 2019 2018
Circulante 8.945 12.805
Fornecedores 582 1.203
Obrigações tributárias 165 1.357
IRPJ e CSLL a Recolher – 443
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 313 853
Dividendos a pagar 6.903 6.903
Adiantamentos de clientes – 1.298
Outras obrigações 982 748
Patrimônio líquido 20.389 34.254
Capital Social 8.a 23.600 23.600
Reservas de lucros – 10.654
Prejuízos Acumulados (3.211) –
Total do passivo e do patrimônio líquido 29.334 47.059

Nota 2019 2018
Receita líquida de serviços 9 57.146 82.444
Custo dos serviços prestados 10 (53.826) (69.085)
Lucro bruto 3.320 13.359
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (7.210) (6.885)
Depreciações e amortizações (285) (350)
Lucro operacional antes resultado financeiro e impostos (4.175) 6.124
Resultado financeiro
Receitas financeiras 11 844 905
Despesas financeiras 11 (62) (93)
Variação cambial, líquida 11 (29) (67)
Resutltado financeiro 753 745
Lucro operacional e antes do IRPJ e da CSLL (3.422) 6.869
Resultado não operacional (17.268) (7)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes 2.14 6.825 (2.409)
Lucro líquido do exercício (13.865) 4.453
Resultado líquido do exercício básico por ação – R$ 9.c (0.0588) 0,0189

2019 2018
Resultado líquido do exercício (13.865) 4.453
Resultado abrangente total do exercício 4.453 4.835

Demonstrações do Resultado Abrangente

Reservas de lucros
Capital Para Especial de Retenção Lucros (Prejuízos)
social Legal contingências lucros de lucros acumulados Total

Saldos em 1º/01/2018 23.600 1.607 3.445 1.148 – – 29.800
Lucro líquido do exercício – – – – – 4.453 4.453
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal – 223 – – – (223) –
Reserva especial de lucros – – – 4.230 – (4.230) –
Saldos em 31/12/2018 23.600 1.830 3.445 5.378 – – 34.253
Prejuízo líquido do exercício – – – – – (13.865) (13.865)
Destinação do Prejuizo líquido do exercício:
Reserva legal – (1.830) – – – 1.830 –
Reserva para contingencias – – (3.445) – – 3.445 –
Reserva especial de lucros – – – (5.378) – 5.378 –
Saldos em 31/12/2019 23.600 – – – – (3.211) 20.389

Demonstrações das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Nota 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IRPJ e da contribuição social (20.690) 6.862
Ajustes para conciliar o lucro antes do IRPJ CSLL 
com o caixa líquido gerado pelas atividades 
operacionais:

Depreciações e amortizações 10 1.909 1.976
Rendimentos de títulos e valores mobiliários (499) (545)
Custo residual de bens do ativo imobilizado 
baixados 17.536 53

Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber de clientes 2.124 (1.056)
Impostos e contribuições a recuperar (20) 95
Despesas antecipadas 128 738
Outros ativos circulantes e não circulantes (2.157) (806)
Fornecedores (621) (394)
Adiantamentos de clientes (1.298) 999
Outros passivos circulantes (1.942) 1.322
Caixa gerado pelas atividades operacionais (5.530) 9.244
Imposto de renda e contribuição social pagos – (1.951)
Caixa líquido gerado pelas atividades 
operacionais (5.530) 7.293

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários 1.121 140
Adições aos bens dos ativos imobilizado e 
intangível (960) (715)

Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimento 161 (575)

Aumento de caixa e equivalentes de caixa (5.369) 6.718
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício 10.300 3.582

Caixa e equivalentes de caixa 
no fim do exercício 4.931 10.300

Aumento de caixa e equivalentes de caixa (5.369) 6.718

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros 
mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, 
incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são 
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método 
de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reco-
nhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento 
também é reconhecido no resultado. Os passivos financeiros da Companhia 
são classificados somente na categoria de outros passivos financeiros. (iv) 
Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia não possuía instru-
mentos financeiros registrados nas demonstrações financeiras classificados 
nessa categoria em 31/12/2019 e de 2018. (v) Compensação: Os ativos 
ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no 
balanço patrimonial quando, e somente quando, o Grupo tenha atualmente 
um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a inten-
ção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. Ativos e passivos financeiros são compensados 
e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito 
legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há a intenção 
de liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. 2.16. Apuração do resultado: A receita é reconhecida 
quando da efetiva prestação de serviços. O custo dos serviços prestados é 
reconhecido no mesmo período em que a receita é contabilizada. As demais 
despesas e receitas são registradas quando incorridas ou auferidas, res-
pectivamente. 2.17. Resultado financeiro: Representa juros sobre aplica-
ções financeiras, variação monetária e cambial ativa e passiva e descontos 
diversos. A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo 
método de juros efetivos. 2.18. Lucro líquido por ação: O resultado básico 
e diluído por ação é calculado por meio do resultado do exercício e a média 
ponderada das ações em circulação no respectivo exercício, nos termos do 
pronunciamento técnico CPC 41 – Resultado por Ação. A Companhia não 
possui quaisquer acordos ou contratos que possam representar diluição do 
lucro por ação. Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de 
benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas 
de pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é 
reconhecido pelo montante do pagamento esperado caso o Grupo tenha 
uma obrigação presente legal ou construtiva de pagar esse montante em 
função de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação possa 
ser estimada de maneira confiável. Arrendamentos: Determinando quando 
um contrato contém um arrendamento. No início do contrato, o Grupo deter-
mina se ele é ou contém um arrendamento. No início ou na reavaliação sobre 
se um contrato contém um arrendamento, o Grupo separa os pagamentos 
e outras contraprestações requeridas pelo contrato referentes ao arrenda-
mento daquelas referentes aos outros elementos do contrato com base no 
valor justo relativo de cada elemento. Mensuração do valor justo: Valor 
justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo. O valor justo de um 
passivo reflete o seu risco de descumprimento (non-performance). O risco 
de descumprimento inclui, entre outros, o próprio risco de crédito do Grupo. 
2.19. Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de 
novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 01/01/2018. 
O Grupo não adotou essas alterações na preparação destas demonstra-
ções financeiras. A Administração da Companhia avaliou as novas normas, 
em particular a IFRS 16, mas não espera impactos significativos. Outras 
normas: As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter 
um impacto significativo nas demonstrações financeiras consolidadas do 
Grupo. - IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre 
o Lucro. - Características de Pré-Pagamento com Remuneração Negativa 
(Alterações na IFRS 9). - Investimento em Coligada, em Controlada e em 
Empreendimento Controlado em Conjunto (Alterações no CPC 18(R2)/IAS 
28). - Alterações no Plano, Reduções ou Liquidação do Plano (Alterações no 
CPC 33/IAS 19). - Ciclo de melhorias anuais nas normas IFRS 2015-2017 
– várias normas. - Alterações nas referências à estrutura conceitual nas nor-
mas IFRS. - IFRS 17 Contratos de Seguros. 3. Caixa e equivalentes de 
caixa e títulos e valores mobiliários – a. Caixa e equivalentes de caixa

2019 2018
Bancos conta movimento 1 2
Aplicações financeiras 4.930 10.298

4.931 10.300
A tabela a seguir demonstra as aplicações financeiras detalhadas pelo tipo 
de aplicação e sua remuneração, sendo resgatáveis a qualquer momento 
com insignificante risco de mudança de valor: 
Tipo de aplicação Remuneração 2019 2018
CDB – Banco Bradesco S.A. 98,5% do CDI 4.733 10.275
CDB – Banco do Brasil S.A. 80,0% do CDI 197 23

4.930 10.298
b. Títulos e valores mobiliários
Fundos de investimento não exclusivos Remuneração 2019 2018
Fundo de investimento – Banco do Brasil S.A. 103,4% do CDI 7.206 7.828

7.206 7.828
Essas aplicações financeiras estão sujeitas a riscos de mudanças de valor. 
A rentabilidade média dos fundos de investimento exclusivos foi de 103,4% 
do CDI no exercício findo em 31/12/2019, e de 103% no exercício findo em 
31/12/2018. 4. Contas a receber de clientes – São representadas substancial-
mente por valores a serem recebidos por serviços de armazenagem e estadia. 
A composição das contas a receber, por idade de vencimento, é como segue: 
A vencer: 2019 2018
Até 30 dias – 2.124

– 2.124
a. Saldos e transações 2019

Ativo circulante – 
adiantamentos a 

fornecedores

Passivo 
circulante – 

fornecedores

Resul-
tado - 
custo

S.A. Marítima Eurobrás 1.612 – –
Ultrabulk S.A. – – 3.957
Rodrigues Grecco Ltda. 77 – –
Potafertz Fertilizantes Repre-
sentação Comercial Ltda. – – –

1.689 – 3.957
2018

Ativo circulante – 
adiantamentos a 

fornecedores

Passivo 
circulante – 

fornecedores

Resul-
tado - 
custo

S.A. Marítima Eurobrás 1.612 26 38.087
Ultrabulk S.A. – 176 5.370
Rodrigues Grecco Ltda. 77 – 331
Potafertz Fertilizantes Repre-
sentação Comercial Ltda. – 47 1.627

1.689 249 45.415
As transações mercantis entre as partes relacionadas referem-se à aqui-
sição de serviços de descarregamento de cargas no Porto de Santos, sendo 
estas diretamente relacionadas com as atividades operacionais da Com-
panhia. b. Remuneração da Diretoria: A remuneração da Diretoria em 
2019 foi de R$ 934 (R$ 921 em 2018), sendo contabilizados R$ 524 como 
custos dos serviços prestados e R$ 410 como despesas gerais e adminis-
trativas e inclui somente os benefícios de curto prazo. A Administração não 
recebe benefícios pós-aposentadoria nem outros benefícios de longo prazo. 
5. Outros créditos não circulante – Em 14/01/2009, houve um acidente 
na Companhia proveniente de fenômeno pluvial que afetou parte de suas 
edificações. A Administração da Companhia, fundamentada na opinião de 
seus assessores jurídicos, considera que o valor a ser ressarcido pela com-
panhia seguradora é suficiente para cobrir o custo residual e as despesas 
processuais, no montante de R$5.176, registrado na rubrica “Outros ativos”, 
no ativo não circulante. Referido montante não está acrescido de correção 
monetária, juros de mora e lucros cessantes, que estão sendo pleiteados 
através de ação judicial. Em 31/12/2017, o valor atualizado da causa infor-
mado é de R$7.072. Cabe mencionar que a Companhia mantém a discus-
são judicial por entender que o montante em questão não é suficiente para 
cobrir as perdas relacionadas aos lucros cessantes. Dessa forma, a pleitea-
mos a revisão dos montantes a serem recebidos. 
6. Imobilizado 2019 2018

Taxa média anual Depreciação Lí- Lí-
de depreciação -% Custo acumulada quido quido

Edifícios e construções – – – – 9.555
Instalações – – – – 886
Benfeitorias – – – – 552
Máquinas e equipamentos – – – – 5.958
Móveis e utensílios – – – – 93
Computadores e periféricos 20 31 (21) 10 403
Veículos – – – – 45
Juros sobre empréstimos – – – – 865

31 (21) 10 18.357

2019 2018
Saldo inicial 18.357 19.630
Adiçoes: Instalações 29 56
Benfeitorias 119 141
Máquinas e equipamentos 769 317
Móveis e utensílios 11 30
Computadores e periféricos 33 94
Veículos – 46
Total das adições 961 684
Baixas líquidas (17.461) (53)
Depreciações (1.847) (1.904)
Saldo final 10 18.357
7. Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas – A provisão é 
constituída com base na avaliação de administração das probabilidades 
de perdas de processos por parte de assessores jurídicos externos e em
31/12/2019 e 2018, não havia processos avaliados com probabilidade de
perda provável. Por isso, nenhuma provisão foi constituída, de acordo com 
o CPC 25. A Administração avalia periodicamente, em conjunto com seus
assessores jurídicos, os riscos envolvidos. Eventuais mudanças na expec-
tativa de risco de processos fiscais podem demandar constituição adicional
de provisão para contingências. 8. Patrimônio líquido – a. Capital social:
O capital social em 31/12/2019 e de 2018 é de R$23.600 e está represen-
tado por 236.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal. b. Reserva Legal: A reserva legal foi constituída de acordo com o artº
193 da Lei nº 6.404/76, mediante destinação de 5% (cinco por cento) do
lucro líquido do exercício, antes de qualquer outra destinação. Esta reserva
será constituída, obrigatoriamente, pela companhia, até que seu valor atinja
20% do capital social realizado, quando então deixará de ser acrescida. c. 
Lucro por ação: Em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 41,
a tabela a seguir reconcilia o lucro líquido com os montantes usados para
calcular o lucro básico por ação: 

2019 2018
Lucro líquido do exercício (13.865) 4.453
Média ponderada das ações ordinárias em 
circulação 236.000.000 236.000.000

Lucro líquido básico por ação – R$ (0,0588) 0,0189
9. Receita líquida de serviços 2019 2018
Receita bruta:
Armazenagem
Exportação

59.250
–

81.931
10.425

Estadia 7.392 2.140
66.642 94.496

Impostos incidentes (6.164) (12.052)
57.146 82.444

10. Informações sobre a natureza dos custos e das despesas reco-
nhecidas na demonstração do resultado – A Companhia apresentou
a demonstração do resultado utilizando uma classificação das despesas
com base na sua função. As informações sobre a natureza dessas des-
pesas reconhecidas na demonstração do resultado são apresentadas a
seguir: 
Custo dos serviços prestados: 2019 2018
Custos de serviços portuários 35.003 52.228
Salários e benefícios 7.130 6.621
Depreciações e amortizações 1.575 1.626
Outros custos 10.118 8.610

53.826 69.085
Despesas gerais e administrativas: 
Salários e benefícios 2.017 1.558
Depreciações e amortizações 334 350
Consultoria, assessorial jurídica e auditoria 3.889 3.268
Baixas líquidas de imobilizado 17.461 53
Outras despesas 1.061 2.013

24.762 7.242
11. Resultado financeiro 2019 2018
Receitas financeiras:
Rendimento de aplicações financeiras 836 893
Outras 8 12

844 905
Despesas financeiras:
Juros sobre arrendamento a pagar – CODESP – –
Outras (62) (93)

(62) (93)
Variação cambial, líquida:
Variação cambial ativa 23 37
Variação cambial passiva (52) (104)

(29) (67)
Resultado Financeiro 753 745
12. Seguros – A política de seguros adotada visa para cobrir as eventuais 
responsabilidades ou riscos de seus ativos. Adicionalmente, a Companhia
possui seguros de vida em grupo, e de D&O. Instrumentos financeiros: 
A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos
ativos e passivos financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor
justo.
a. Categorias dos instrumentos financeiros

Valores contá-
bile de mercado

2019 2018
Ativos financeiros:
Empréstimos e recebíveis:
Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores 
mobiliários 12.137 18.128

Contas a receber de clientes – 2.124
12.137 20.252

Passivos financeiros:
Outros passivos:
Fornecedores 582 1.203
Adiantamentos de clientes – 1.298

582 2.501
A Administração da Companhia é de opinião que os instrumentos financei-
ros, os quais estão reconhecidos nas demonstrações financeiras pelos seus 
valores contábeis, não apresentam variações significativas em relação aos 
respectivos valores de mercado. b. Risco de taxas de câmbio: Os resulta-
dos da Companhia não estão suscetíveis a variações em virtude de os efei-
tos da volatilidade da taxa de câmbio sobre os ativos e passivos atrelados 
a moedas estrangeiras não serem relevantes. Em 31/12/2019 e de 2018, a 
Companhia não possuía operações com instrumentos financeiros derivati-
vos nem de risco semelhante. 13. Operação Skala – Em razão da citação
da Companhia na operação Skala, o Conselho de Administração condiziu
investigações internas, com o auxílio de empresa externa, com o objetivo 
de identificar o suposto envolvimento de executivos em processos de obten-
ção de favorecimento em licitações de áreas portuárias. Como resultado 
dessas investigações, foram identificados pagamentos efetuados à empresa
mencionada na operação, mas não o envolvimento dos membros da Admi-
nistração da Companhia. A Administração, em conjunto com os assessores
juríudicos, não espera desdobramentos adicionais decorrentes da operação 
para a Companhia. 14. Eventos subsequentes – Conforme mencionado 
na nota explicativa nº 1, em 30/07/2018, o acionista S/A Marítima Eurobrás, 
pediu a dissolução parcial da sociedade. 15. Autorização para emissão
das demonstrações financeiras reapresentadas – As demonstrações
financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Companhia e autorizadas 
para emissão originalmente em 30/04/2021.

Ronaldo Monteiro Torres – Diretor Financeiro
Marina Fernandes Lopez – Diretora Comercial

Ronaldo Monteiro Torres – Contador – CRC 1SP 132.036/O-0

RESUMO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022

R  E  C  E  I  T  A

RENDA TRIBUTÁRIA...............................................................................................25.600,00

RENDA PATRIMONIAL....................................................................................... 1.671.900,00

TOTAL GERAL................................................................................. ...................1.697.500,00

D   E   S   P   E   S   A   S

ADMINISTRAÇÃO GERAL.................................................................................1.327.027,00

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES............................................................... 70.800,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL...........................................................................................187.430,00

OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS..................................................................................29.800,00

ASSISTÊNCIA TÉCNICA....................................................................... ...................20.620,00

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS........................................................................... 40.368,00

TOTAL DO CUSTEIO..........................................................................................1.676.045,00

APLICAÇÃO DE CAPITAIS.................................................................................... ..21.455,00

TOTAL GERAL.................................................................................................... 1.697.500,00

Previsão Orçamentária aprovada em assembléia realizada em 30 de novembro de 2021

Santos, 07 de Dezembro de 2021

VENCESLAU FAUSTINO FILHO                                             JOSIAS ALVES FEITOSA

                PRESIDENTE                                                                        TESOUREIRO

CLAUDIA R. MENDES TOSTES - CONTADORA - CRC 1SP163066/O-4
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Pérola S.A. – CNPJ/MF nº 07.702.571/0001-17

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto o lucro líquido por ação)
Balanços Patrimoniais Demonstrações do Resultado

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações do Resultado Abrangente

Ativo Nota 2020 2019
Circulante 10.025 16.267
Caixa e equivalentes de caixa 3.a 5.930 4.931
Títulos e valores mobiliários 3.b 3.829 7.206
Impostos e contribuições a recuperar 55 223
Despesas antecipadas 196 84
Adiantamentos a fornecedores 2 1.691
Outros créditos 13 2.132
Não circulante 12.226 13.067
Outros créditos 12.001 12.001
Depósitos Judiciais a Adiantamentos a Fornecedores 2.056 1.056
(-) Provisão para Perdas (1.836) –
Imobilizado 5 5 10
Total do ativo 22.251 29.334

Passivos e patrimônio líquido Nota 2020 2019
Circulante 8.008 8.945
Fornecedores 53 582
Obrigações tributárias 31 165
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 93 313
Dividendos a pagar 6.903 6.903
Outras obrigações 928 982
Patrimônio líquido 14.243 20.389
Capital Social 7.a 23.600 23.600
Prejuízos Acumulados (9.357) (3.211)
Total do passivo e do patrimônio líquido  22.251 29.334

Nota 2020 2019
Receita líquida de serviços 8 – 57.146
Custo dos serviços prestados 9 – (53.826)
Lucro bruto – 3.320
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (6.406) (7.210)
Depreciações e amortizações (5) (285)
Resultado operacional antes do resultado 
financeiro e impostos (6.411) (4.175)

Resultado financeiro
Receitas financeiras 10 271 844
Despesas financeiras 10 (7) (62)
Variação cambial, líquida 10 1 (29)
Resutltado financeiro 265 753
Lucro operacional e antes do IRPJ e da CSLL (6.146) (3.422)
Resultado não operacional – (17.268)
IRPJ e CSL2 – Correntes 2.12 – 6.825
Lucro líquido do exercício (6.146) (13.865)
Resultado líquido do exercício básico por ação – R$ 7.b (0.0260) (0,0588)

Nota 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IRPJ e da contribuição social (6.146) (20.690)
Ajustes para conciliar o lucro antes do IRPJ e da CSLL 
com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:

Depreciações e amortizações 8 5 1.909
Rendimentos de títulos e valores mobiliários (32) (499)
Custo residual de bens do ativo imobilizado baixados – 17.536
Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber de clientes – 2.124
Impostos e contribuições a recuperar 168 (20)
Despesas antecipadas (112) 128
Outros ativos circulantes e não circulantes 4.644 (2.157)
Fornecedores (529) (621)
Adiantamentos de clientes – (1.298)
Outros passivos circulantes (408) (1.942)
Caixa gerado pelas atividades operacionais (2.410) (5.530)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (2.410) (5.530)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários 3.409 1.121
Adições aos bens dos ativos imobilizado e intangível – (960)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento 3.409 161
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 999 (5.369)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4.931 10.300
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 5.930 4.931
Aumento de caixa e equivalentes de caixa  999 (5.369)

Reservas de lucros

Capital 
social Legal

Para 
contin-

gências

Es-
pecial 

de 
lucros

Lucros 
(Prejuízos) 

acumu-
lados Total

Em 01/01/2019 23.600 1.830 3.445 5.378 – 34.253
Prejuízo líquido do 
exercício – – – – (13.865) (13.865)

Destinação do Prejuízo 
líquido do exercício:

Reserva legal – (1.830) – – 1.830 –
Reserva para 
contingências – – (3.445) – 3.445 –

Reserva especial de 
lucros – – – (5.378) 5.378 –

Em 31/12/2019 23.600 – – – (3.211) 20.389
Prejuízo líquido do 
exercício – – – – (6.146) (6.146)

Em 31/12/2020 23.600 – – – (9.357) 14.243

2020 2019
Resultado líquido do exercício (6.146) (13.865)
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente total do exercício (6.146) (13.865)

1. Contexto operacional – A Pérola S.A. (“Companhia”) tem como acionis-
tas a PCS Fosfatos do Brasil Ltda. (58%), S.A. Marítima Eurobrás (20%), 
Ultrabulk S.A. (empresa dinamarquesa que detém 20% do capital), Salmac 
Comércio Indústria Exportação e Importação S.A. (1%) e Cirne Companhia 
Industrial do Rio Grande do Norte (1%). A Companhia foi constituída em 
2005 e atuou no Porto de Santos na prestação de serviços portuários de 
descarregamento, armazenagem e expedição de produtos fertilizantes, gra-
néis sólidos, tendo iniciado suas atividades operacionais em maio de 2007, 
por meio do contrato celebrado com a Companhia Docas do Estado de São 
Paulo – CODESP estabelecendo o direito consignado de operar os arma-
zéns XII e XVII, com término inicialmente previsto para 2014. Em 14/01/2009, 
houve um acidente na Companhia proveniente de fenômeno pluvial que afe-
tou parte de suas edificações, sendo que o armazém XII teve suas ativida-
des operacionais interrompidas por vinte e quatro meses o outro armazém 
operou com capacidade reduzida por quatro meses. Adicionalmente o refe-
rido contrato de arrendamento celebrado entre Companhia e a Companhia 
Docas do Estado de São Paulo – CODESP chegou ao seu término em 2014, 
sendo formalmente extinto pela Resolução da Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários – ANTAQ nº 3.495, de 27/06/2014. A mesma Resolução 
autorizou à CODESP concluir os contratos de transição back-to-back firma-
dos com a Companhia até que outras licitações sejam conduzidas. No 
entanto, à época da publicação da Resolução da ANTAQ, a Companhia já 
havia obtido decisão liminar de um Tribunal Estadual de Santos em 
18/12/2013, ratificada por decisão posterior da Justiça Federal de Santos, 
que manteve a vigência do contrato de arrendamento. Referida liminar foi 
julgada improcedente pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em 
23/11/2016. Posteriormente, a Companhia firmou contratos de transição 
com a CODESP em outubro de 2017, abril de 2018, outubro de 2018, março 
de 2019 e setembro de 2019, mediante autorização obtida nos termos da 
Resolução ANTAQ nº 3.495/2014. O último contrato de transição foi cele-
brado em 24/09/2019. Em consonância com as disposições da regulamen-
tação da ANTAQ, o prazo de vigência do último contrato foi de 90 dias, 
podendo ser inferior caso um licitante vencedor, selecionado por meio de 
leilão, assuma as operações dos terminais. A ANTAQ publicou em 
12/04/2019, um aviso de convocação – Leilão nº 01/2019, que foi realizado 
em 09/08/2019, para um novo processo voltado à outorga de arrendamento 
da área STS20, operada pela Pérola. O vencedor deste Leilão foi a empresa 
Hidrovias do Brasil S/A, o que resultou em entrega dos Armazens por parte 
da Pérola à SPA, ao final do Contrato de Transição que foi em 23/12/2019. 
2. Principais práticas contábeis  – 2.1 Declaração de conformidade: As 
demonstrações financeiras individuais da controladora foram elaboradas de 
acordo com o BR GAAP. A emissão das demonstrações financeiras foi auto-
rizada pela Diretoria em 23/04/2021. Após a sua emissão, somente os acio-
nistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras. Todas as infor-
mações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente 
elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela 
Administração na sua gestão. 2.2. Base de mensuração: As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas com base no custo histórico como base 
de valor, exceto os instrumentos financeiros não-derivativos designados 
pelo valor justo por meio do resultado são mensurados pelo valor justo. 
2.3. Uso de estimativas: A Companhia deve elaborar estimativas e premis-
sas que afetam os valores reportados nas demonstrações financeiras e res-
pectivas notas explicativas. Os resultados reais podem divergir significativa-
mente dessas estimativas. 2.4. Moeda funcional e de apresentação das 
demonstrações financeiras: Os itens incluídos nas demonstrações finan-
ceiras são mensurados em reais (R$), moeda funcional e de apresentação 
das demonstrações financeiras, que representa a moeda do principal 
ambiente econômico no qual a Companhia opera. O resumo das principais 
práticas contábeis adotadas pela Companhia é como segue: 2.5. Caixa e 
equivalentes de caixa: O Grupo aplicou inicialmente o CPC 47/IFRS 15 e 
CPC 48/IFRS 9 a partir de 01/01/2018. Uma série de outras novas normas 
também entraram em vigor a partir de 01/01/2018, mas não afetaram mate-
rialmente as demonstrações financeiras do Grupo. Incluem dinheiro em 
caixa, depósitos bancários à vista, investimentos temporários de curto 
prazo, com até 90 dias da data da aplicação ou considerados de liquidez 
imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão 
sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registra-
dos pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data 
das demonstrações financeiras, que não excedem o seu valor de mercado 
ou de realização. 2.6. Títulos e valores mobiliários: Compreendem os ins-
trumentos financeiros destinados à negociação e estão registrados pelo 
valor do custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encer-
ramento dos exercícios, ajustado ao valor justo do instrumento financeiro. 
Os juros e a correção monetária, assim como as variações decorrentes da 
avaliação ao valor justo, são reconhecidos no resultado, quando incorridos. 
2.7. Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, formação ou constru-
ção, deduzido de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de recupe-
ração (valor em uso), quando aplicável. Os encargos financeiros decorren-
tes de financiamentos obtidos com terceiros foram capitalizados ao custo de 
construção do ativo imobilizado quando estava em andamento. A deprecia-
ção é calculada pelo método linear às taxas anuais de depreciação, e a vida 
útil estimada é revisada na data das demonstrações financeiras, e o efeito 
de quaisquer mudanças nas estimativas, se houver, é contabilizado pros-
pectivamente, conforme demonstrado na nota explicativa nº 7. 2.8. Avalia-
ção do valor recuperável dos ativos: O Grupo considera evidência de 
perda de valor de ativos mensurados pelo custo amortizado tanto em nível 
individual como em nível coletivo. Todos os ativos individualmente significa-
tivos são avaliados quanto à perda por redução ao valor recuperável. Aque-
les que não sofreram perda de valor individualmente foram então avaliados 
coletivamente quanto a qualquer perda de valor que pudesse ter ocorrido, 
mas não tinha ainda sido identificada. Ativos que não eram individualmente 
significativos foram avaliados coletivamente quanto à perda de valor com 
base no agrupamento de ativos com características de risco similares. 
2.9 Outros ativos e passivos: Registrados pelo seu valor realizável (ativos) 
e pelos seus valores conhecidos ou estimáveis (passivos), acrescidos de 
juros, variações monetárias e encargos, quando aplicável. 2.10 Transações 
e saldos em moeda estrangeira: As transações em moeda estrangeira são 
convertidas para a moeda funcional da Companhia (R$ = real) utilizando-se 
das taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das 
contas de balanço são convertidos pela taxa de câmbio vigente na data das 
demonstrações financeiras. Os ganhos e as perdas de variação cambial 
resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e 
passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos 
no resultado do exercício. 2.11 Provisão para riscos tributários, cíveis e 
trabalhistas: Reconhecida, se aplicável, quando a Companhia possui uma 
obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de um evento pas-
sado, existe provável saída de recursos financeiros para liquidar essa obri-
gação e o valor pode ser razoavelmente estimado na data das demonstra-
ções financeiras. 2.12 Imposto de renda e contribuição social: O imposto 
de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calcula-
dos com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre 
o resultado fiscal excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o 
resultado fiscal para contribuição social sobre o lucro líquido. O Resultado 
com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de 
renda e contribuição social correntes. O imposto corrente é reconhecido no 
resultado. A conciliação da despesa de imposto de renda (IR) e da contribui-
ção social (CS) à alíquota nominal com a despesa efetiva é a seguinte:

2020 2019
Resultado antes do IR e da CS (6.146) (20.690)
Alíquota do IR e da CS n/a 34%
Resultado de IR e CS à alíquota nominal – 7.035
Diferenças permanentes – (210)
Resultado efetivo com IR e CS – 6.825
2.13. Instrumentos financeiros: (i) Reconhecimento e mensuração 
inicial: O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são 
reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Um ativo finan-
ceiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um compo-
nente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente 
mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, 
os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou 
emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente significa-
tivo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (ii) 
Empréstimos e recebíveis: Mensurados ao custo amortizado utilizando 
o método de juros efetivos: (iii) Passivos financeiros: Os passivos finan-
ceiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao 
VJR. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo 
por meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, 
ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros 
mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, 

Senhores Acionistas, Atendendo às disposições estatutárias e legais, a 
Administração da Pérola S/A submete à apreciação dos Senhores o Rela-
tório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, 
referentes aos exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2019 respectiva-

mente. Fatos Relevantes: 1) Em 2020 não obtivemos Receita Bruta, visto o 
encerramento das atividades em 2019. 2) Mudamos de endereço para Rua 
Guaiaó, nº 66, conjunto 2616, Sala 02, Santos-SP, visto a entrega dos Arma-
zéns à Autoridade Portuária – SPA, em dezembro/2019. Os Administradores 

agradecem aos Senhores Acionistas e Conselheiros na sua gestão, bem
como aos Senhores Clientes, Fornecedores e Colaboradores, pelo apoio e 
confiança depositados na Companhia ao longo de 2019.

A Administração

Relatório da Administração

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são 
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método 
de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reco-
nhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento 
também é reconhecido no resultado. Os passivos financeiros da Compa-
nhia são classificados somente na categoria de outros passivos financeiros. 
(iv) Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia não possuía ins-
trumentos financeiros registrados nas demonstrações financeiras classifi-
cados nessa categoria em 31/12/2020 e de 2019. (v) Compensação: Os 
ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresen-
tado no balanço patrimonial quando, e somente quando, o Grupo tenha atu-
almente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha 
a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar 
o passivo simultaneamente. Ativos e passivos financeiros são compensados 
e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito 
legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há a intenção 
de liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. 2.14. Apuração do resultado: As demais despesas e 
receitas são registradas quando incorridas ou auferidas, respectivamente. 
2.15. Resultado financeiro: Representa juros sobre aplicações financei-
ras, variação monetária e cambial ativa e passiva e descontos diversos. A 
receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método 
de juros efetivos. 2.16. Prejuízo líquido por ação: O resultado básico e 
diluído por ação é calculado por meio do resultado do exercício e a média 
ponderada das ações em circulação no respectivo exercício, nos termos do 
pronunciamento técnico CPC 41 – Resultado por Ação. A Companhia não 
possui quaisquer acordos ou contratos que possam representar diluição do 
lucro por ação. Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de 
benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas 
de pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é 
reconhecido pelo montante do pagamento esperado caso o Grupo tenha 
uma obrigação presente legal ou construtiva de pagar esse montante em 
função de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação possa 
ser estimada de maneira confiável. Mensuração do valor justo: Valor justo 
é o preço que seria recebido na venda de um ativo. O valor justo de um 
passivo reflete o seu risco de descumprimento (non-performance). O risco 
de descumprimento inclui, entre outros, o próprio risco de crédito do Grupo. 
2.17. Novas normas e interpretações ainda não efetivas Uma série de 
novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 01/01/2018. 
O Grupo não adotou essas alterações na preparação destas demonstra-
ções financeiras. A Administração da Companhia avaliou as novas normas, 
em particular a IFRS 16, mas não espera impactos significativos. Outras 
normas: As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter 
um impacto significativo nas demonstrações financeiras consolidadas do 
Grupo. • IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre 
o Lucro. • Características de Pré-Pagamento com Remuneração Negativa 
(Alterações na IFRS 9). • Investimento em Coligada, em Controlada e em 
Empreendimento Controlado em Conjunto (Alterações no CPC 18(R2)/IAS 
28). • Alterações no Plano, Reduções ou Liquidação do Plano (Alterações no 
CPC 33/IAS 19). • Ciclo de melhorias anuais nas normas IFRS 2015-2017 
– várias normas. • Alterações nas referências à estrutura conceitual nas nor-
mas IFRS. • IFRS 17 Contratos de Seguros. 3. Caixa e equivalentes de 
caixa e títulos e valores mobiliários – a. Caixa e equivalentes de caixa

2020 2019
Bancos conta movimento – 1
Aplicações financeiras 5.930 4.930

5.930 4.931
A tabela a seguir demonstra as aplicações financeiras detalhadas pelo tipo 
de aplicação e sua remuneração, sendo resgatáveis a qualquer momento 
com insignificante risco de mudança de valor:
Tipo de aplicação Remuneração 2020 2019
CDB – Banco Bradesco S.A. 98,5% do CDI 5.930 4.733
CDB – Banco do Brasil S.A. 80,0% do CDI – 197

5.930 4.930
b. Títulos e valores mobiliários
Fundos de investimento não exclusivos Remuneração 2020 2019
Fundo de investimento – Banco do Brasil S.A. 103,4% do CDI 3.829 7.206

3.829 7.206
Essas aplicações financeiras estão sujeitas a riscos de mudanças de valor 
A rentabilidade média dos fundos de investimento exclusivos foi de 103,4% 
do CDI no exercício findo em 31/12/2020, e de 103% no exercício findo em 
31/12/2019.
a. Saldos e transações 2020

Ativo não circulante 
– adiantamentos a 

fornecedores

Passivo 
circulante – 

fornecedores
Resultado

– custo
S.A. Marítima Eurobrás 1.612 – –
Ultrabulk S.A. – – –
Rodrigues Grecco Ltda. 77 – –
Potafertz Fertilizantes Repre-
sentação Comercial Ltda. – – –

1.689 – –
2019

Ativo circulante – 
adiantamentos 
a fornecedores

Passivo 
circulante – 

fornecedores
Resultado

– custo
S.A. Marítima Eurobrás 1.612 – –
Ultrabulk S.A. – – 3.957
Rodrigues Grecco Ltda. 77 – –
Potafertz Fertilizantes Representação 
Comercial Ltda. – – –

1.689 – 3.957
As transações mercantis entre as partes relacionadas referem-se à aqui-
sição de serviços de descarregamento de cargas no Porto de Santos, sendo 
estas diretamente relacionadas com as atividades operacionais da Compa-
nhia. b. Remuneração da Diretoria: A remuneração da Diretoria em 2020 
foi de R$ 672 (R$934 em 2019), sendo contabilizados R$ 267 como des-
pesa comercial e de operações e R$ 405 como despesas gerais e adminis-
trativas e inclui somente os benefícios de curto prazo. A Administração não 
recebe benefícios pós-aposentadoria nem outros benefícios de longo prazo. 
4. Outros créditos não circulante – Em 14/01/2009, houve um acidente 
na Companhia proveniente de fenômeno pluvial que afetou parte de suas 
edificações. A Administração da Companhia, fundamentada na opinião de 
seus assessores jurídicos, considera que o valor a ser ressarcido pela com-
panhia seguradora é suficiente para cobrir o custo residual e as despesas 
processuais, no montante de R$5.176, registrado na rubrica “Outros ativos”, 
no ativo não circulante. Referido montante não está acrescido de correção 
monetária, juros de mora e lucros cessantes, que estão sendo pleiteados 
através de ação judicial. Em 31/12/2017, o valor atualizado da causa infor-
mado é de R$7.072. Cabe mencionar que a Companhia mantém a discus-
são judicial por entender que o montante em questão não é suficiente para 
cobrir as perdas relacionadas aos lucros cessantes. Dessa forma, a pleitea-
mos a revisão dos montantes a serem recebidos.
5. Imobilizado Taxa média 2020 2019

anual de 
depreciação – % Custo

Depreciação 
acumulada

Lí-
quido

Lí-
quido

Computadores e periféricos 20 31 (26) 5 10
2020 2019

Saldo inicial 10 18.357
Adições: Instalações – 29
Benfeitorias – 119
Máquinas e equipamentos – 769
Móveis e utensílios – 11
Computadores e periféricos – 33
Total das adições – 961
Baixas líquidas – (17.461)
Depreciações (5) (1.847)
Saldo final 5 10
6. Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas – A provisão é 
constituída com base na avaliação de administração das probabilidades 
de perdas de processos por parte de assessores jurídicos externos e em 
31/12/2020 e 2019, não havia processos avaliados com probabilidade de 
perda provável. Por isso, nenhuma provisão foi constituída, de acordo com 
o CPC 25. A Administração avalia periodicamente, em conjunto com seus 
assessores jurídicos, os riscos envolvidos. Eventuais mudanças na expec-
tativa de risco de processos fiscais podem demandar constituição adicional 
de provisão para contingências. 7. Patrimônio líquido – a. Capital social: 
O capital social em 31/12/2020 e de 2019 é de R$ 23.600 e está represen-
tado por 236.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal. b. Prejuizo por ação: Em conformidade com o pronunciamento técnico 
CPC 41, a tabela a seguir reconcilia o lucro líquido com os montantes usa-
dos para calcular o lucro básico por ação:

2020 2019
Lucro líquido do exercício (6.146) (13.865)
Média ponderada das ações ordinárias em 
circulação 236.000.000 236.000.000

Lucro líquido básico por ação – R$ (0,0260) (0,0588)
8. Receita líquida de serviços 2020 2019
Receita bruta: Armazenagem – 59.250
Estadia – 7.392

– 66.642
Impostos incidentes – (6.164)

– 57.146
9. Informações sobre a natureza dos custos e das despesas reconheci-
das na demonstração do resultado – A Companhia apresentou a demons-
tração do resultado utilizando uma classificação das despesas com base na
sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconheci-
das na demonstração do resultado são apresentadas a seguir:

2020 2019
Custo dos serviços prestados:
Custos de serviços portuários – 35.003
Salários e benefícios – 7.130
Depreciações e amortizações – 1.575
Outros custos – 10.118

– 53.826
Despesas gerais e administrativas: Salários e benefícios 879 2.017
Depreciações e amortizações 5 334
Consultoria, assessorial jurídica e auditoria 3.526 3.889
Baixas líquidas de imobilizado – 17.461
Outras despesas 2.001 1.061

6.411 24.762
10. Resultado financeiro 2020 2019
Receitas financeiras: Rendimento de aplicações financeiras 156 836
Outras 115 8

271 844
Despesas financeiras: Outras (7) (62)

(7) (62)
Variação cambial, líquida: Variação cambial ativa 1 23
Variação cambial passiva – (52)

1 (29)
Resultado Financeiro 265 753
11. Seguros – A política de seguros adotada visa para cobrir as eventuais 
responsabilidades ou riscos de seus ativos. Adicionalmente, a Companhia
possui seguros de vida em grupo, e de D&O. Instrumentos financeiros: A
tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos 
e passivos financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo.
a. Categorias dos instrumentos financeiros

Valores contábil 
e de mercado

Ativos financeiros: 2020 2019
Empréstimos e recebíveis:
Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários 9.759 12.137
Passivos financeiros:
Outros passivos:
Fornecedores 53 582
A Administração da Companhia é de opinião que os instrumentos financei-
ros, os quais estão reconhecidos nas demonstrações financeiras pelos seus 
valores contábeis, não apresentam variações significativas em relação aos
respectivos valores de mercado. b. Risco de taxas de câmbio: Os resulta-
dos da Companhia não estão suscetíveis a variações em virtude de os efei-
tos da volatilidade da taxa de câmbio sobre os ativos e passivos atrelados 
a moedas estrangeiras não serem relevantes. Em 31/12/2020 e de 2019, a
Companhia não possuía operações com instrumentos financeiros derivati-
vos nem de risco semelhante. 12. Operação Skala – Em razão da citação 
da Companhia na operação Skala, o Conselho de Administração condiziu
investigações internas, com o auxílio de empresa externa, com o objetivo
de identificar o suposto envolvimento de executivos em processos de obten-
ção de favorecimento em licitações de áreas portuárias. Como resultado
dessas investigações, foram identificados pagamentos efetuados à empresa
mencionada na operação, mas não o envolvimento dos membros da Admi-
nistração da Companhia. A Administração, em conjunto com os assessores
juríudicos, não espera desdobramentos adicionais decorrentes da operação 
para a Companhia. 13. Eventos subsequentes – Conforme mencionado 
na nota explicativa nº 1, em 30/07/2018, o acionista S/A Marítima Eurobrás, 
pediu a dissolução parcial da sociedade. 14. Autorização para emissão
das demonstrações financeiras reapresentadas – As demonstrações
financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Companhia e autorizadas 
para emissão originalmente em 23/04/2021.

Ronaldo Monteiro Torres – Diretor Financeiro
Marina Fernandes Lopez – Diretora Comercial

Ronaldo Monteiro Torres – Contador – CRC 1SP 132.036/O-0

 A O Vale do Anhangabaú, no 
centro de São Paulo, foi rea-
berto nesta segunda-feira (6) 
após uma concessionária as-
sumir a operação do local. Mas 
o espaço de lazer já apresen-
ta problemas estruturais em 
seu primeiro dia de visitação 
do público.

O contador Antônio Carlos 
de Oliveira, 47 anos, reclamou 
ao sair do único banheiro pú-
blico aberto na manhã desta 
segunda-feira (6), no primei-
ro dia sem grades no vale do 
Anhangabaú, na região central 
de São Paulo. “Está bem zoado 
aqui”, afirmou. 

O banheiro ao qual Oliveira 
se referia estava com papel es-
palhado pelo chão e pia imun-

Vale do Anhangabaú já tem 
equipamentos quebrados

REINAUGURAÇÃO. Um dos banheiros estava com a pia imunda; também não havia papel higiênico nos sanitários

da. Também não havia papel 
higiênico, sabonete e assento 
no vaso sanitário. Antes de en-
trar, ele perguntou para uma 
mulher do serviço de limpe-
za da prefeitura, que varria do 
lado de fora, se poderia acessar 
o local, porque na porta não 
havia indicação se era o local 
masculino ou feminino. 

Banheiros e fraldários su-
jos ou fechados são alguns dos 
problemas do primeiro dia do 
vale do Anhangabaú sem gra-
des, após reforma que custou 
cerca de R$ 105 milhões para 
a prefeitura e que levou cer-
ca de um ano e meio para ser 
entregue, após uma sequência 
de atrasos. 

Nesta segunda também foi 

o primeiro dia de concessão 
do espaço público pelo con-
sórcio Viva o Vale, quem em 
julho assinou contrato no va-
lor de R$ 49 milhões e assu-
miu o local pelo período de 
dez anos. 

Ao todo, segundo o proje-
to, a revitalização do vale do 
Anhangabaú conta com 12 
quiosques. 

Dos três banheiros públi-
cos encontrados pela repor-
tagem, que ficam junto aos 
quiosques, um estava sujo, ou-
tro estava com as portas fecha-
das e sem maçanetas e o ter-
ceiro ainda tinha grades em 
frente.

A reportagem na íntegra 
no site. (FP)

Aliado de 
Doria anula 
CPI de 
investigação 

 A C a rl ã o  P i g n at a r i 
(PSDB),  presidente da As-
sembleia Legislativa de São 
Paulo (Alesp), anulou o ato 
de criação de uma CPI que 
pretendia investigar suspei-
tas de desvios de recursos 
públicos em obras das ges-
tões tucanas no estado. A 
decisão foi publicada no Diá-
rio Oficial de sábado (4). Essa 
CPI tinha como principal 
alvo a Dersa, estatal paulista 
devassada por investigações 
que resultaram em acusa-
ções que vão de fraude em 
licitações e corrupção a for-
mação de cartel. Ao todo, fo-
ram apresentadas cinco de-
núncias contra o ex-diretor 
de Engenharia da Dersa Pau-
lo Vieira de Souza, conheci-
do como Paulo Preto. (FP)

PSDB EM SP 

 A Depois de um outubro 
muito chuvoso, um novem-
bro com precipitação abai-
xo da média. Foi o suficien-
te para que cidades paulistas 
ampliassem ou retomassem 
o racionamento de água que 
tem sido uma característica do 
interior no decorrer deste ano.

Normalmente dependen-
tes de mananciais como repre-
sas ou lagoas para abastecer 
suas populações, as cidades 
que sofrem com a crise hídri-
ca adotam medidas diferentes 
para tentar reduzir o consumo 
e, com isso, recuperar seus sis-
temas de captação. 

Como as previsões de chu-
va em algumas regiões tam-
bém não são favoráveis nos 
próximos meses, os rodí-
zios de agora têm como ob-
jetivo permitir que haja água 
para períodos como Natal e  
Réveillon.

 A Um morador de São Bernar-
do do Campo, que chegou de 
uma viagem do continente afri-
cano no último dia 27 foi testado 
contra a Covid-19 e segue sendo 
monitorado pela Vigilância Epi-
demiológica do município. Ele 
relatou descaso por parte das 
autoridades responsáveis pelo 
controle sanitário de passagei-
ros de outros países.

O primeiro teste realizado 
no paciente apresentou resulta-
do negativo para a doença, mas 
a prefeitura ainda aguarda aná-
lise de amostra enviada ao Insti-
tuto Adolfo Lutz. A África é foco 
da nova variante da Covid-19, 
denominada ômicron. 

Vindo da Etiópia pelo Aero-
porto Internacional de Guaru-
lhos, ao lado de mais 200 pas-

Água: apesar de chuvas 
racionamento persiste

Morador do ABC que 
viajou à África é testado

No decorrer do ano, mais 
de uma dezena de cidades 
do interior decidiram aplicar 
multas de até R$ 1.000 para 
quem fosse flagrado desper-
diçando água.

Em Salto, depois de a ci-
dade ter registrado em outu-
bro fortes chuvas e avançado 
à fase mais branda do racio-
namento, foi preciso regredir 
para a fase laranja, o que sig-
nifica que os moradores agora 
ficam 24 horas com água, se-
guida de outras 24 sem o abas-
tecimento em seus imóveis.

Itu, que enfrenta um ra-
cionamento de água desde o 
dia 5 de julho, assim segui-
rá pelo menos até o próximo 
dia 15. Em Porto Feliz, na últi-
ma sexta-feira (3) foi amplia-
do o prazo de interrupção no 
fornecimento de água devido 
ao agravamento da crise hí-
drica. (FP)

sageiros, o morador contou que 
durante o voo muitas pessoas 
estavam sem máscara e que, na 
sua avaliação, o teste realizado 
antes do embarque não tinha 
“credibilidade”, por ter sido rea-
lizado em condições inapropria-
das. Mesmo assim, ao chegar no 
Brasil, o passageiro sequer foi 
questionado sobre seu país de 
origem ou se apresentava sin-
tomas por parte da companhia 
aérea ou das autoridades aero-
portuárias.

“É um absurdo o passageiro 
sequer ter sua temperatura afe-
rida. Estamos tomando esta me-
dida por precaução e fazendo o 
que infelizmente as autoridades 
federais não fizeram”, explicou o 
prefeito Orlando Morando. (GSP 
e Diário Regional)

Pérola S.A. – CNPJ/ME nº 07.702.571/0001-17 – NIRE 35.300.327.233
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária

Nos termos da Lei nº 6.404/76 e do artigo 11, alínea “c”, e do artigo 13 da Companhia, ficam os Srs. Acionistas da Companhia 
convocados para reunirem-se em AGE a ser realizada no dia 15/12/2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na 
Rua Guaiaó, 66, conjunto 2616, sala 02, 26º andar, Aparecida, Santos-SP, a fim de deliberarem acerca da seguinte Ordem do 
Dia: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o balanço patrimonial e as demais demonstrações 
financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020; e (b) deliberar sobre a destinação 
do resultado dos exercícios sociais findos em 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020 conforme proposta da administração da 
Companhia. Informações Gerais: Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral Extraordinária por procurador, 
mediante procuração devidamente regularizada na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia, que ficará arquivada na 
sede da Companhia. O acionista ou o seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral Extraordinária munido de 
documentos que comprovem sua identidade e capacidade para a representação do respectivo acionista. Ademais, encontram-se 
à disposição dos acionistas na sede da Companhia, os documentos pertinentes aos itens da Ordem do Dia. Santos, 07/12/2021. 
Maria Fernanda do Santos Teixeira – Presidente do Conselho de Administração. (07, 08 e 09/12/2021)

O Vale do Anhangabaú foi reaberto na manhã de ontem após uma 
concessionária assumir a gestão

YURI ALEXANDRE/BRAZIL PHOTO PRESS/FOLHAPRESS
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 A Integrantes da cúpula 
da Polícia Federal querem 
o quanto antes um desfe-
cho das investigações sobre 
as suspeitas de interferência 
política de Jair Bolsonaro na 
corporação.

A dilação do inquérito que 
contrapõe o presidente a Ser-
gio Moro, avaliam esses poli-
ciais, é motivo de exposição 
para a PF, no centro de po-
lêmicas envolvendo o Palá-
cio do Planalto nos últimos 
tempos.

A chegada do ex-ministro 
da Justiça à pré-campanha 
presidencial para 2022 am-
plia esse desgaste.

Aliados de Moro afirmam 
que as suspeitas que pesam 
contra o chefe do Executivo 
relativas à polícia serão inevi-
tavelmente tema a ser explo-
rado durante a campanha. E 
defendem a criação de meca-
nismos para blindar a polícia 
da ingerência dos políticos.

A tese de que Moro ten-
tou salvar a polícia de Bolso-
naro segue de pé e é motivo 

Aliados de Moro afirmam que as suspeitas que pesam contra  
o presidente serão inevitavelmente tema a ser explorado

José Cruz/Agência Brasil

PF teme uso eleitoral de 
Moro contra Bolsonaro

ELEIÇÕES. Uso eleitoral de inquérito preocupa Polícia Federal (PF) em possíveis ações do ex-juiz Sergio Moro

de instabilidade, disse à re-
portagem um policial do alto 
escalão.

Do lado do presidente, a 
aposta é a de que o inquérito 
policial nada provará sobre 
as suspeitas e que o ex-juiz 
da Lava Jato sairá do episódio 
desmoralizado.

A apuração foi aberta em 
abril de 2020 a pedido da PGR 
(Procuradoria-Geral da Repú-
blica), após a saída de Moro do 
governo, quando pediu de-
missão do cargo e denunciou 
uma suposta interferência de 
Bolsonaro na PF para a pro-
teção de aliados e familiares.

O inquérito prolongou-se, 
entre outras razões, pelas dú-
vidas suscitadas quanto ao 
modelo de depoimento que 
Bolsonaro deveria prestar. 
Ele se negou a ser interroga-
do pessoalmente. Depois, ad-
mitiu prestar o depoimento. 
Nesse vaivém, mais de um 
ano se passou à espera de 
uma definição.

O inquérito está a cargo 
da Cinq (Coordenação de In-

quéritos nos Tribunais Supe-
riores), chefiada pelo delega-
do Leopoldo Soares Lacerda, 
que interrogou o presidente 
no início de novembro no Pa-
lácio do Planalto.

Bolsonaro negou e afir-
mou que o ex-ministro condi-
cionou uma troca no coman-
do da PF à sua indicação para 
uma cadeira no Supremo, de-
claração rebatida por Moro.

Busca-se desvendar no in-
quérito se o mandatário, mo-
tivado por interesses pessoais, 
demitiu o então diretor da PF, 
Maurício Valeixo, aliado de 
Moro desde os tempos de Lava 
Jato, e se também forçou a tro-
ca do superintendente no Rio.

Há nos autos material que 
permite aos investigadores 
avaliar se as alegações do ex-
-ministro da Justiça configu-
ram tipos penais tais como 
advocacia administrativa e 
obstrução de Justiça.

São mensagens enviadas 
por Bolsonaro ao ex-coman-
dado ou comentários sobre o 
assunto. (FP)

Presidente 
quer decisão 
única sobre 
passaporte

 A O presidente Bolsonaro 
(PL) quer assinar uma medi-
da provisória para determinar 
que apenas o governo federal 
pode decidir sobre a obrigato-
riedade do passaporte da va-
cina contra a Covid-19. “Tem 
uns itens que falam das me-
didas a serem adotadas por 
qualquer agente sanitário, es-
tado e município. Quero trazer 
para agente federal”, afirmou 
Bolsonaro ao site Poder360 
neste domingo (5).

De acordo com a publica-
ção, o presidente reforçou que 
a “vacina é opcional” e criticou 
prefeitos e governadores por 
obrigar a vacinação de pessoas 
no acesso a eventos públicos.

Atualmente, uma lei san-
cionada em fevereiro de 2020 
para o enfrentamento da co-
vid-19 autoriza o poder públi-
co a adotar medidas para con-
ter o avanço da doença, entre 
elas a vacinação. O Supremo 
Tribunal Federal (STF) garan-
tiu autonomia para Estados e 
municípios nas medidas sani-
tárias, mas sem retirar a com-
petência da União para cuidar 
da saúde dos brasileiros. (EC)

VACINA

 A A pesquisa Síntese de In-
dicadores Sociais (SIS): uma 
análise das condições de vida 
da população brasileira, di-
vulgada hoje (3) pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), no Rio de 
Janeiro, revela que o tempo 
médio de suspensão das ati-
vidades presenciais de ensino 
e aprendizagem em 2020, em 
função da pandemia, somou 
279,4 dias no Brasil.

Na rede pública, a mé-
dia de atividades suspensas 
presencialmente foi de 287,5 
dias, e, na rede privada, de 
247,7 dias. No geral, 99,3% das 
escolas da educação básica 
suspenderam as atividades 

Covid-19 suspende aulas de 99,3% das escolas

Pesquisa realizada pelo IBGE feita em todo o país mostra 
impactos da Covid-19 em escolas de educação básica

Rovena Rosa/Agência Brasil

presenciais e 90,1% não retor-
naram no ano letivo de 2020.

O maior tempo médio 
total de suspensão das au-
las presenciais foi identifi-
cado na Região Nordeste do 
País (299,2 dias), com desta-
que para a rede pública (307,1 
dias). Na rede privada de ensi-
no, o maior tempo médio de 
suspensão de aulas presen-
ciais foi observado na Região 
Sudeste (250,8 dias).

O IBGE informou que o 
Brasil está entre os países que 
tiveram o maior período de 
suspensão das aulas presen-
ciais, de acordo com o moni-
toramento global da Organi-
zação das Nações Unidas para 

Pesquisa realizada pelo IBGE feita em 
todo o País sobre educação básica levanta 
números preocupantes sobre a educação

Desse total, não foram dispo-
nibilizadas atividades escola-
res para 10,8%.

Na educação básica, 42,6% 
das escolas promoveram au-
las pela internet, sendo 35,5% 
na rede pública e 69,8% na 
rede privada. Os menores 
percentuais de adoção dessa 
estratégia de ensino foram 
identificados no Acre, Ama-
zonas, Pará e Roraima: 8,1%, 
9,9%, 13,2% e 13,3%, respecti-
vamente. Em contrapartida, 
os maiores percentuais foram 
vistos no Ceará (61,8%) e no 
Distrito Federal (82,9%).

Em 2019, 54% dos estu-
dantes de 15 a 17 anos tinham 
internet e computador ou no-
tebook em casa, sendo 48,6% 
na rede pública e 90,5% na 
rede privada. Entre os estu-
dantes brancos o total atin-
giu 67,3%, contra 46,8% para 
estudantes pretos. (AB e GSP)

a Educação, a Ciência e a Cul-
tura (Unesco).

Em novembro do ano 
passado, o IBGE apurou que 
2,4% dos estudantes de seis 

a 17 anos de idade frequen-
tavam aulas presenciais nor-
malmente e 5,4% de forma 
parcial, enquanto 92,2% não 
tinham aulas presenciais. 

 Júri da Kiss 
tem novo 
capítulo

 A A informação da testemu-
nha Stenio Rodrigues Fernan-
des (30) nesta segunda-feira 
(6), durante o julgamento pe-
las mortes na boate Kiss, de 
que estava em Caçapava do 
Sul, a cerca de 100 quilômetros 
de Santa Maria, no momento 
do incêndio que causou a mor-
te de 242 pessoas, levantou um 
questionamento no júri sobre 
a lista de vítimas que sobrevi-
veram à tragédia.

O advogado Bruno Selig-
man de Menezes, da defesa 
de Mauro Hoffmann, apon-
tado como sócio-proprietá-
rio da boate, perguntou ao 
ex-promoter da Kiss se ele 
sabia que foi apontado como 
uma das 636 vítimas pelo 
Ministério Público. Stenio 
afirmou que sim. (FP)

 A Uma pesquisa encomen-
dada pelo Instituto Brasileiro 
do Fígado (Ibrafig) ao Datafo-
lha mostrou que 55% dos bra-
sileiros com mais de 18 anos 
de idade consomem bebidas 
alcoólicas, sendo que 32%, ou 
seja, um em cada três indi-
víduos, consomem semanal-
mente. Desses, 44% conso-
mem mais de três doses por 
dia ou ocasião e nesse grupo 
11% consomem acima de dez 
doses por dia. A dose padrão 
à qual a pesquisa se refere é a 
de 14 g de álcool puro, o que 
corresponde a 45 ml de desti-
lado, ou 150 ml de vinho ou a 
uma lata de cerveja.

Realizado em setembro, 
o levantamento revelou ain-
da que entre aqueles que 
afirmam consumir de uma 
a duas doses de álcool por 
dia ou ocasião, as mulheres 
(42%) consomem mais do 

55% dos brasileiros adultos 
consomem bebida alcoólica

Consumo frequente de bebida alcoólica cresceu no Brasil  
entre jovens adultos com 18 anos ou mais; dados são do Ibrafig

Thiago Neme/Gazeta de S.Paulo

que homens (32%) e mais do 
que a média nacional (37%), 
assim como pessoas acima 
de 60 anos de idade (52%). 
Segundo a pesquisa, à medi-
da que aumenta o consumo 

por dia, diminui a faixa etá-
ria, sendo de 10% e 12% en-
tre pessoas de 18 a 59 anos 
de idade, contra 5% entre os 
maiores de 60 anos de idade.  
(AB)

 A Para o chefe da Diretoria de 
Análise de Políticas Públicas da 
Fundação Getulio Vargas (FGV), 
o sociólogo Marco Aurélio Rue-
diger, a entrevista do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va (PT) ao podcast Podpah na 
quinta-feira (2) e sua grande re-
percussão podem marcar um 
novo momento de participa-
ção da esquerda nas redes so-
ciais, ambiente que tem sido de 
domínio hegemônico da direi-
ta nos últimos anos.

Em contrapartida, o mode-
lo das lives de Jair Bolsonaro 
(PL) tem mostrado desgaste, 
ainda que tenha sido impor-
tante, diz Ruediger.

Mapeamento feito pela 
Dapp/FGV mostrou que a en-
trevista gerou mais de 310 mil 
menções no Twitter até a ma-
nhã da sexta-feira (3) -o vídeo 
tinha 5,4 milhões de visuali-
zações no YouTube neste sá-
bado (4). “As redes, em primei-

Lula no Podpah e a 
esquerda nas redes

ro lugar, são emocionais, e 
depois são racionais”, afirma  
Ruediger.

Nesse sentido, Lula e o PT 
têm o desafio de trabalhar 
com a fluidez das redes, en-
tendendo a linguagem do pú-
blico mais jovem e endereçan-
do pautas que atinjam esses  
grupos. (Camila Mattoso)

O sociólogo Marco 
Ruediger disse 
que a entrevista 
do ex-presidente  
Lula (PT) ao 
podcast Podpah 
e sua grande 
repercussão 
podem marcar um 
novo momento 
da esquerda nas 
redes sociais

Ômicron 
avança na 
África do Sul

 A Nesta segunda-feira (6), o 
presidente da África do Sul, 
Cyril Ramaphosa, disse que o 
país começa sua quarta onda 
da pandemia de Covid-19 em 
meio aos novos casos de in-
fecção pela variante ômicron 
e fez um apelo para que as 
pessoas se vacinem. As infor-
mações são da CNN.

O sul-africano afirmou 
que os hospitais têm inten-
sificado os preparativos para 
receber mais pacientes. “Na 
última semana, o número 
de infecções diárias aumen-
tou cinco vezes. Quase um 
quarto de todos os testes Co-
vid-19 agora dá positivo. Com-
pare isso com duas semanas 
atrás, quando a proporção 
de testes positivos estava em 
torno de 2%.” Ramaphosa 
pediu para os sul-africanos 
irem aos postos de vacinação.  
(FP)
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Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto o lucro líquido por ação)
Balanços Patrimoniais Demonstrações do Resultado

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações do Resultado Abrangente

Ativo Nota 2020 2019
Circulante 10.025 16.267
Caixa e equivalentes de caixa 3.a 5.930 4.931
Títulos e valores mobiliários 3.b 3.829 7.206
Impostos e contribuições a recuperar 55 223
Despesas antecipadas 196 84
Adiantamentos a fornecedores 2 1.691
Outros créditos 13 2.132
Não circulante 12.226 13.067
Outros créditos 12.001 12.001
Depósitos Judiciais a Adiantamentos a Fornecedores 2.056 1.056
(-) Provisão para Perdas (1.836) –
Imobilizado 5 5 10
Total do ativo 22.251 29.334

Passivos e patrimônio líquido Nota 2020 2019
Circulante 8.008 8.945
Fornecedores 53 582
Obrigações tributárias 31 165
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 93 313
Dividendos a pagar 6.903 6.903
Outras obrigações 928 982
Patrimônio líquido 14.243 20.389
Capital Social 7.a 23.600 23.600
Prejuízos Acumulados (9.357) (3.211)
Total do passivo e do patrimônio líquido  22.251 29.334

Nota 2020 2019
Receita líquida de serviços 8 – 57.146
Custo dos serviços prestados 9 – (53.826)
Lucro bruto – 3.320
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (6.406) (7.210)
Depreciações e amortizações (5) (285)
Resultado operacional antes do resultado 
financeiro e impostos (6.411) (4.175)

Resultado financeiro
Receitas financeiras 10 271 844
Despesas financeiras 10 (7) (62)
Variação cambial, líquida 10 1 (29)
Resutltado financeiro 265 753
Lucro operacional e antes do IRPJ e da CSLL (6.146) (3.422)
Resultado não operacional – (17.268)
IRPJ e CSL2 – Correntes 2.12 – 6.825
Lucro líquido do exercício (6.146) (13.865)
Resultado líquido do exercício básico por ação – R$ 7.b (0.0260) (0,0588)

Nota 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IRPJ e da contribuição social (6.146) (20.690)
Ajustes para conciliar o lucro antes do IRPJ e da CSLL 
com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:

Depreciações e amortizações 8 5 1.909
Rendimentos de títulos e valores mobiliários (32) (499)
Custo residual de bens do ativo imobilizado baixados – 17.536
Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber de clientes – 2.124
Impostos e contribuições a recuperar 168 (20)
Despesas antecipadas (112) 128
Outros ativos circulantes e não circulantes 4.644 (2.157)
Fornecedores (529) (621)
Adiantamentos de clientes – (1.298)
Outros passivos circulantes (408) (1.942)
Caixa gerado pelas atividades operacionais (2.410) (5.530)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (2.410) (5.530)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários 3.409 1.121
Adições aos bens dos ativos imobilizado e intangível – (960)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento 3.409 161
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 999 (5.369)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4.931 10.300
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 5.930 4.931
Aumento de caixa e equivalentes de caixa  999 (5.369)

Reservas de lucros

Capital 
social Legal

Para 
contin-

gências

Es-
pecial 

de 
lucros

Lucros 
(Prejuízos) 

acumu-
lados Total

Em 01/01/2019 23.600 1.830 3.445 5.378 – 34.253
Prejuízo líquido do 
exercício – – – – (13.865) (13.865)

Destinação do Prejuízo 
líquido do exercício:

Reserva legal – (1.830) – – 1.830 –
Reserva para 
contingências – – (3.445) – 3.445 –

Reserva especial de 
lucros – – – (5.378) 5.378 –

Em 31/12/2019 23.600 – – – (3.211) 20.389
Prejuízo líquido do 
exercício – – – – (6.146) (6.146)

Em 31/12/2020 23.600 – – – (9.357) 14.243

2020 2019
Resultado líquido do exercício (6.146) (13.865)
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente total do exercício (6.146) (13.865)

1. Contexto operacional – A Pérola S.A. (“Companhia”) tem como acionis-
tas a PCS Fosfatos do Brasil Ltda. (58%), S.A. Marítima Eurobrás (20%), 
Ultrabulk S.A. (empresa dinamarquesa que detém 20% do capital), Salmac 
Comércio Indústria Exportação e Importação S.A. (1%) e Cirne Companhia 
Industrial do Rio Grande do Norte (1%). A Companhia foi constituída em 
2005 e atuou no Porto de Santos na prestação de serviços portuários de 
descarregamento, armazenagem e expedição de produtos fertilizantes, gra-
néis sólidos, tendo iniciado suas atividades operacionais em maio de 2007, 
por meio do contrato celebrado com a Companhia Docas do Estado de São 
Paulo – CODESP estabelecendo o direito consignado de operar os arma-
zéns XII e XVII, com término inicialmente previsto para 2014. Em 14/01/2009, 
houve um acidente na Companhia proveniente de fenômeno pluvial que afe-
tou parte de suas edificações, sendo que o armazém XII teve suas ativida-
des operacionais interrompidas por vinte e quatro meses o outro armazém 
operou com capacidade reduzida por quatro meses. Adicionalmente o refe-
rido contrato de arrendamento celebrado entre Companhia e a Companhia 
Docas do Estado de São Paulo – CODESP chegou ao seu término em 2014, 
sendo formalmente extinto pela Resolução da Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários – ANTAQ nº 3.495, de 27/06/2014. A mesma Resolução 
autorizou à CODESP concluir os contratos de transição back-to-back firma-
dos com a Companhia até que outras licitações sejam conduzidas. No 
entanto, à época da publicação da Resolução da ANTAQ, a Companhia já 
havia obtido decisão liminar de um Tribunal Estadual de Santos em 
18/12/2013, ratificada por decisão posterior da Justiça Federal de Santos, 
que manteve a vigência do contrato de arrendamento. Referida liminar foi 
julgada improcedente pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em 
23/11/2016. Posteriormente, a Companhia firmou contratos de transição 
com a CODESP em outubro de 2017, abril de 2018, outubro de 2018, março 
de 2019 e setembro de 2019, mediante autorização obtida nos termos da 
Resolução ANTAQ nº 3.495/2014. O último contrato de transição foi cele-
brado em 24/09/2019. Em consonância com as disposições da regulamen-
tação da ANTAQ, o prazo de vigência do último contrato foi de 90 dias, 
podendo ser inferior caso um licitante vencedor, selecionado por meio de 
leilão, assuma as operações dos terminais. A ANTAQ publicou em 
12/04/2019, um aviso de convocação – Leilão nº 01/2019, que foi realizado 
em 09/08/2019, para um novo processo voltado à outorga de arrendamento 
da área STS20, operada pela Pérola. O vencedor deste Leilão foi a empresa 
Hidrovias do Brasil S/A, o que resultou em entrega dos Armazens por parte 
da Pérola à SPA, ao final do Contrato de Transição que foi em 23/12/2019. 
2. Principais práticas contábeis  – 2.1 Declaração de conformidade: As 
demonstrações financeiras individuais da controladora foram elaboradas de 
acordo com o BR GAAP. A emissão das demonstrações financeiras foi auto-
rizada pela Diretoria em 23/04/2021. Após a sua emissão, somente os acio-
nistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras. Todas as infor-
mações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente 
elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela 
Administração na sua gestão. 2.2. Base de mensuração: As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas com base no custo histórico como base 
de valor, exceto os instrumentos financeiros não-derivativos designados 
pelo valor justo por meio do resultado são mensurados pelo valor justo. 
2.3. Uso de estimativas: A Companhia deve elaborar estimativas e premis-
sas que afetam os valores reportados nas demonstrações financeiras e res-
pectivas notas explicativas. Os resultados reais podem divergir significativa-
mente dessas estimativas. 2.4. Moeda funcional e de apresentação das 
demonstrações financeiras: Os itens incluídos nas demonstrações finan-
ceiras são mensurados em reais (R$), moeda funcional e de apresentação 
das demonstrações financeiras, que representa a moeda do principal 
ambiente econômico no qual a Companhia opera. O resumo das principais 
práticas contábeis adotadas pela Companhia é como segue: 2.5. Caixa e 
equivalentes de caixa: O Grupo aplicou inicialmente o CPC 47/IFRS 15 e 
CPC 48/IFRS 9 a partir de 01/01/2018. Uma série de outras novas normas 
também entraram em vigor a partir de 01/01/2018, mas não afetaram mate-
rialmente as demonstrações financeiras do Grupo. Incluem dinheiro em 
caixa, depósitos bancários à vista, investimentos temporários de curto 
prazo, com até 90 dias da data da aplicação ou considerados de liquidez 
imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão 
sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registra-
dos pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data 
das demonstrações financeiras, que não excedem o seu valor de mercado 
ou de realização. 2.6. Títulos e valores mobiliários: Compreendem os ins-
trumentos financeiros destinados à negociação e estão registrados pelo 
valor do custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encer-
ramento dos exercícios, ajustado ao valor justo do instrumento financeiro. 
Os juros e a correção monetária, assim como as variações decorrentes da 
avaliação ao valor justo, são reconhecidos no resultado, quando incorridos. 
2.7. Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, formação ou constru-
ção, deduzido de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de recupe-
ração (valor em uso), quando aplicável. Os encargos financeiros decorren-
tes de financiamentos obtidos com terceiros foram capitalizados ao custo de 
construção do ativo imobilizado quando estava em andamento. A deprecia-
ção é calculada pelo método linear às taxas anuais de depreciação, e a vida 
útil estimada é revisada na data das demonstrações financeiras, e o efeito 
de quaisquer mudanças nas estimativas, se houver, é contabilizado pros-
pectivamente, conforme demonstrado na nota explicativa nº 7. 2.8. Avalia-
ção do valor recuperável dos ativos: O Grupo considera evidência de 
perda de valor de ativos mensurados pelo custo amortizado tanto em nível 
individual como em nível coletivo. Todos os ativos individualmente significa-
tivos são avaliados quanto à perda por redução ao valor recuperável. Aque-
les que não sofreram perda de valor individualmente foram então avaliados 
coletivamente quanto a qualquer perda de valor que pudesse ter ocorrido, 
mas não tinha ainda sido identificada. Ativos que não eram individualmente 
significativos foram avaliados coletivamente quanto à perda de valor com 
base no agrupamento de ativos com características de risco similares. 
2.9 Outros ativos e passivos: Registrados pelo seu valor realizável (ativos) 
e pelos seus valores conhecidos ou estimáveis (passivos), acrescidos de 
juros, variações monetárias e encargos, quando aplicável. 2.10 Transações 
e saldos em moeda estrangeira: As transações em moeda estrangeira são 
convertidas para a moeda funcional da Companhia (R$ = real) utilizando-se 
das taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das 
contas de balanço são convertidos pela taxa de câmbio vigente na data das 
demonstrações financeiras. Os ganhos e as perdas de variação cambial 
resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e 
passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos 
no resultado do exercício. 2.11 Provisão para riscos tributários, cíveis e 
trabalhistas: Reconhecida, se aplicável, quando a Companhia possui uma 
obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de um evento pas-
sado, existe provável saída de recursos financeiros para liquidar essa obri-
gação e o valor pode ser razoavelmente estimado na data das demonstra-
ções financeiras. 2.12 Imposto de renda e contribuição social: O imposto 
de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calcula-
dos com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre 
o resultado fiscal excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o 
resultado fiscal para contribuição social sobre o lucro líquido. O Resultado 
com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de 
renda e contribuição social correntes. O imposto corrente é reconhecido no 
resultado. A conciliação da despesa de imposto de renda (IR) e da contribui-
ção social (CS) à alíquota nominal com a despesa efetiva é a seguinte:

2020 2019
Resultado antes do IR e da CS (6.146) (20.690)
Alíquota do IR e da CS n/a 34%
Resultado de IR e CS à alíquota nominal – 7.035
Diferenças permanentes – (210)
Resultado efetivo com IR e CS – 6.825
2.13. Instrumentos financeiros: (i) Reconhecimento e mensuração 
inicial: O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são 
reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Um ativo finan-
ceiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um compo-
nente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente 
mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, 
os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou 
emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente significa-
tivo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (ii) 
Empréstimos e recebíveis: Mensurados ao custo amortizado utilizando 
o método de juros efetivos: (iii) Passivos financeiros: Os passivos finan-
ceiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao 
VJR. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo 
por meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, 
ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros 
mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, 

Senhores Acionistas, Atendendo às disposições estatutárias e legais, a 
Administração da Pérola S/A submete à apreciação dos Senhores o Rela-
tório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, 
referentes aos exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2019 respectiva-

mente. Fatos Relevantes: 1) Em 2020 não obtivemos Receita Bruta, visto o 
encerramento das atividades em 2019. 2) Mudamos de endereço para Rua 
Guaiaó, nº 66, conjunto 2616, Sala 02, Santos-SP, visto a entrega dos Arma-
zéns à Autoridade Portuária – SPA, em dezembro/2019. Os Administradores 

agradecem aos Senhores Acionistas e Conselheiros na sua gestão, bem
como aos Senhores Clientes, Fornecedores e Colaboradores, pelo apoio e 
confiança depositados na Companhia ao longo de 2019.
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incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são 
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método 
de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reco-
nhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento 
também é reconhecido no resultado. Os passivos financeiros da Compa-
nhia são classificados somente na categoria de outros passivos financeiros. 
(iv) Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia não possuía ins-
trumentos financeiros registrados nas demonstrações financeiras classifi-
cados nessa categoria em 31/12/2020 e de 2019. (v) Compensação: Os 
ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresen-
tado no balanço patrimonial quando, e somente quando, o Grupo tenha atu-
almente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha 
a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar 
o passivo simultaneamente. Ativos e passivos financeiros são compensados 
e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito 
legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há a intenção 
de liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. 2.14. Apuração do resultado: As demais despesas e 
receitas são registradas quando incorridas ou auferidas, respectivamente. 
2.15. Resultado financeiro: Representa juros sobre aplicações financei-
ras, variação monetária e cambial ativa e passiva e descontos diversos. A 
receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método 
de juros efetivos. 2.16. Prejuízo líquido por ação: O resultado básico e 
diluído por ação é calculado por meio do resultado do exercício e a média 
ponderada das ações em circulação no respectivo exercício, nos termos do 
pronunciamento técnico CPC 41 – Resultado por Ação. A Companhia não 
possui quaisquer acordos ou contratos que possam representar diluição do 
lucro por ação. Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de 
benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas 
de pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é 
reconhecido pelo montante do pagamento esperado caso o Grupo tenha 
uma obrigação presente legal ou construtiva de pagar esse montante em 
função de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação possa 
ser estimada de maneira confiável. Mensuração do valor justo: Valor justo 
é o preço que seria recebido na venda de um ativo. O valor justo de um 
passivo reflete o seu risco de descumprimento (non-performance). O risco 
de descumprimento inclui, entre outros, o próprio risco de crédito do Grupo. 
2.17. Novas normas e interpretações ainda não efetivas Uma série de 
novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 01/01/2018. 
O Grupo não adotou essas alterações na preparação destas demonstra-
ções financeiras. A Administração da Companhia avaliou as novas normas, 
em particular a IFRS 16, mas não espera impactos significativos. Outras 
normas: As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter 
um impacto significativo nas demonstrações financeiras consolidadas do 
Grupo. • IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre 
o Lucro. • Características de Pré-Pagamento com Remuneração Negativa 
(Alterações na IFRS 9). • Investimento em Coligada, em Controlada e em 
Empreendimento Controlado em Conjunto (Alterações no CPC 18(R2)/IAS 
28). • Alterações no Plano, Reduções ou Liquidação do Plano (Alterações no 
CPC 33/IAS 19). • Ciclo de melhorias anuais nas normas IFRS 2015-2017 
– várias normas. • Alterações nas referências à estrutura conceitual nas nor-
mas IFRS. • IFRS 17 Contratos de Seguros. 3. Caixa e equivalentes de 
caixa e títulos e valores mobiliários – a. Caixa e equivalentes de caixa

2020 2019
Bancos conta movimento – 1
Aplicações financeiras 5.930 4.930

5.930 4.931
A tabela a seguir demonstra as aplicações financeiras detalhadas pelo tipo 
de aplicação e sua remuneração, sendo resgatáveis a qualquer momento 
com insignificante risco de mudança de valor:
Tipo de aplicação Remuneração 2020 2019
CDB – Banco Bradesco S.A. 98,5% do CDI 5.930 4.733
CDB – Banco do Brasil S.A. 80,0% do CDI – 197

5.930 4.930
b. Títulos e valores mobiliários
Fundos de investimento não exclusivos Remuneração 2020 2019
Fundo de investimento – Banco do Brasil S.A. 103,4% do CDI 3.829 7.206

3.829 7.206
Essas aplicações financeiras estão sujeitas a riscos de mudanças de valor 
A rentabilidade média dos fundos de investimento exclusivos foi de 103,4% 
do CDI no exercício findo em 31/12/2020, e de 103% no exercício findo em 
31/12/2019.
a. Saldos e transações 2020

Ativo não circulante 
– adiantamentos a 

fornecedores

Passivo 
circulante – 

fornecedores
Resultado

– custo
S.A. Marítima Eurobrás 1.612 – –
Ultrabulk S.A. – – –
Rodrigues Grecco Ltda. 77 – –
Potafertz Fertilizantes Repre-
sentação Comercial Ltda. – – –

1.689 – –
2019

Ativo circulante – 
adiantamentos 
a fornecedores

Passivo 
circulante – 

fornecedores
Resultado

– custo
S.A. Marítima Eurobrás 1.612 – –
Ultrabulk S.A. – – 3.957
Rodrigues Grecco Ltda. 77 – –
Potafertz Fertilizantes Representação 
Comercial Ltda. – – –

1.689 – 3.957
As transações mercantis entre as partes relacionadas referem-se à aqui-
sição de serviços de descarregamento de cargas no Porto de Santos, sendo 
estas diretamente relacionadas com as atividades operacionais da Compa-
nhia. b. Remuneração da Diretoria: A remuneração da Diretoria em 2020 
foi de R$ 672 (R$934 em 2019), sendo contabilizados R$ 267 como des-
pesa comercial e de operações e R$ 405 como despesas gerais e adminis-
trativas e inclui somente os benefícios de curto prazo. A Administração não 
recebe benefícios pós-aposentadoria nem outros benefícios de longo prazo. 
4. Outros créditos não circulante – Em 14/01/2009, houve um acidente 
na Companhia proveniente de fenômeno pluvial que afetou parte de suas 
edificações. A Administração da Companhia, fundamentada na opinião de 
seus assessores jurídicos, considera que o valor a ser ressarcido pela com-
panhia seguradora é suficiente para cobrir o custo residual e as despesas 
processuais, no montante de R$5.176, registrado na rubrica “Outros ativos”, 
no ativo não circulante. Referido montante não está acrescido de correção 
monetária, juros de mora e lucros cessantes, que estão sendo pleiteados 
através de ação judicial. Em 31/12/2017, o valor atualizado da causa infor-
mado é de R$7.072. Cabe mencionar que a Companhia mantém a discus-
são judicial por entender que o montante em questão não é suficiente para 
cobrir as perdas relacionadas aos lucros cessantes. Dessa forma, a pleitea-
mos a revisão dos montantes a serem recebidos.
5. Imobilizado Taxa média 2020 2019

anual de 
depreciação – % Custo

Depreciação 
acumulada

Lí-
quido

Lí-
quido

Computadores e periféricos 20 31 (26) 5 10
2020 2019

Saldo inicial 10 18.357
Adições: Instalações – 29
Benfeitorias – 119
Máquinas e equipamentos – 769
Móveis e utensílios – 11
Computadores e periféricos – 33
Total das adições – 961
Baixas líquidas – (17.461)
Depreciações (5) (1.847)
Saldo final 5 10
6. Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas – A provisão é 
constituída com base na avaliação de administração das probabilidades 
de perdas de processos por parte de assessores jurídicos externos e em 
31/12/2020 e 2019, não havia processos avaliados com probabilidade de 
perda provável. Por isso, nenhuma provisão foi constituída, de acordo com 
o CPC 25. A Administração avalia periodicamente, em conjunto com seus 
assessores jurídicos, os riscos envolvidos. Eventuais mudanças na expec-
tativa de risco de processos fiscais podem demandar constituição adicional 
de provisão para contingências. 7. Patrimônio líquido – a. Capital social: 
O capital social em 31/12/2020 e de 2019 é de R$ 23.600 e está represen-
tado por 236.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal. b. Prejuizo por ação: Em conformidade com o pronunciamento técnico 
CPC 41, a tabela a seguir reconcilia o lucro líquido com os montantes usa-
dos para calcular o lucro básico por ação:

2020 2019
Lucro líquido do exercício (6.146) (13.865)
Média ponderada das ações ordinárias em 
circulação 236.000.000 236.000.000

Lucro líquido básico por ação – R$ (0,0260) (0,0588)
8. Receita líquida de serviços 2020 2019
Receita bruta: Armazenagem – 59.250
Estadia – 7.392

– 66.642
Impostos incidentes – (6.164)

– 57.146
9. Informações sobre a natureza dos custos e das despesas reconheci-
das na demonstração do resultado – A Companhia apresentou a demons-
tração do resultado utilizando uma classificação das despesas com base na
sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconheci-
das na demonstração do resultado são apresentadas a seguir:

2020 2019
Custo dos serviços prestados:
Custos de serviços portuários – 35.003
Salários e benefícios – 7.130
Depreciações e amortizações – 1.575
Outros custos – 10.118

– 53.826
Despesas gerais e administrativas: Salários e benefícios 879 2.017
Depreciações e amortizações 5 334
Consultoria, assessorial jurídica e auditoria 3.526 3.889
Baixas líquidas de imobilizado – 17.461
Outras despesas 2.001 1.061

6.411 24.762
10. Resultado financeiro 2020 2019
Receitas financeiras: Rendimento de aplicações financeiras 156 836
Outras 115 8

271 844
Despesas financeiras: Outras (7) (62)

(7) (62)
Variação cambial, líquida: Variação cambial ativa 1 23
Variação cambial passiva – (52)

1 (29)
Resultado Financeiro 265 753
11. Seguros – A política de seguros adotada visa para cobrir as eventuais 
responsabilidades ou riscos de seus ativos. Adicionalmente, a Companhia
possui seguros de vida em grupo, e de D&O. Instrumentos financeiros: A
tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos 
e passivos financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo.
a. Categorias dos instrumentos financeiros

Valores contábil 
e de mercado

Ativos financeiros: 2020 2019
Empréstimos e recebíveis:
Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários 9.759 12.137
Passivos financeiros:
Outros passivos:
Fornecedores 53 582
A Administração da Companhia é de opinião que os instrumentos financei-
ros, os quais estão reconhecidos nas demonstrações financeiras pelos seus 
valores contábeis, não apresentam variações significativas em relação aos
respectivos valores de mercado. b. Risco de taxas de câmbio: Os resulta-
dos da Companhia não estão suscetíveis a variações em virtude de os efei-
tos da volatilidade da taxa de câmbio sobre os ativos e passivos atrelados 
a moedas estrangeiras não serem relevantes. Em 31/12/2020 e de 2019, a
Companhia não possuía operações com instrumentos financeiros derivati-
vos nem de risco semelhante. 12. Operação Skala – Em razão da citação 
da Companhia na operação Skala, o Conselho de Administração condiziu
investigações internas, com o auxílio de empresa externa, com o objetivo
de identificar o suposto envolvimento de executivos em processos de obten-
ção de favorecimento em licitações de áreas portuárias. Como resultado
dessas investigações, foram identificados pagamentos efetuados à empresa
mencionada na operação, mas não o envolvimento dos membros da Admi-
nistração da Companhia. A Administração, em conjunto com os assessores
juríudicos, não espera desdobramentos adicionais decorrentes da operação 
para a Companhia. 13. Eventos subsequentes – Conforme mencionado 
na nota explicativa nº 1, em 30/07/2018, o acionista S/A Marítima Eurobrás, 
pediu a dissolução parcial da sociedade. 14. Autorização para emissão
das demonstrações financeiras reapresentadas – As demonstrações
financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Companhia e autorizadas 
para emissão originalmente em 23/04/2021.

Ronaldo Monteiro Torres – Diretor Financeiro
Marina Fernandes Lopez – Diretora Comercial

Ronaldo Monteiro Torres – Contador – CRC 1SP 132.036/O-0

 A O Vale do Anhangabaú, no 
centro de São Paulo, foi rea-
berto nesta segunda-feira (6) 
após uma concessionária as-
sumir a operação do local. Mas 
o espaço de lazer já apresen-
ta problemas estruturais em 
seu primeiro dia de visitação 
do público.

O contador Antônio Carlos 
de Oliveira, 47 anos, reclamou 
ao sair do único banheiro pú-
blico aberto na manhã desta 
segunda-feira (6), no primei-
ro dia sem grades no vale do 
Anhangabaú, na região central 
de São Paulo. “Está bem zoado 
aqui”, afirmou. 

O banheiro ao qual Oliveira 
se referia estava com papel es-
palhado pelo chão e pia imun-

Vale do Anhangabaú já tem 
equipamentos quebrados

REINAUGURAÇÃO. Um dos banheiros estava com a pia imunda; também não havia papel higiênico nos sanitários

da. Também não havia papel 
higiênico, sabonete e assento 
no vaso sanitário. Antes de en-
trar, ele perguntou para uma 
mulher do serviço de limpe-
za da prefeitura, que varria do 
lado de fora, se poderia acessar 
o local, porque na porta não 
havia indicação se era o local 
masculino ou feminino. 

Banheiros e fraldários su-
jos ou fechados são alguns dos 
problemas do primeiro dia do 
vale do Anhangabaú sem gra-
des, após reforma que custou 
cerca de R$ 105 milhões para 
a prefeitura e que levou cer-
ca de um ano e meio para ser 
entregue, após uma sequência 
de atrasos. 

Nesta segunda também foi 

o primeiro dia de concessão 
do espaço público pelo con-
sórcio Viva o Vale, quem em 
julho assinou contrato no va-
lor de R$ 49 milhões e assu-
miu o local pelo período de 
dez anos. 

Ao todo, segundo o proje-
to, a revitalização do vale do 
Anhangabaú conta com 12 
quiosques. 

Dos três banheiros públi-
cos encontrados pela repor-
tagem, que ficam junto aos 
quiosques, um estava sujo, ou-
tro estava com as portas fecha-
das e sem maçanetas e o ter-
ceiro ainda tinha grades em 
frente.

A reportagem na íntegra 
no site. (FP)

Aliado de 
Doria anula 
CPI de 
investigação 

 A C a rl ã o  P i g n at a r i 
(PSDB),  presidente da As-
sembleia Legislativa de São 
Paulo (Alesp), anulou o ato 
de criação de uma CPI que 
pretendia investigar suspei-
tas de desvios de recursos 
públicos em obras das ges-
tões tucanas no estado. A 
decisão foi publicada no Diá-
rio Oficial de sábado (4). Essa 
CPI tinha como principal 
alvo a Dersa, estatal paulista 
devassada por investigações 
que resultaram em acusa-
ções que vão de fraude em 
licitações e corrupção a for-
mação de cartel. Ao todo, fo-
ram apresentadas cinco de-
núncias contra o ex-diretor 
de Engenharia da Dersa Pau-
lo Vieira de Souza, conheci-
do como Paulo Preto. (FP)

PSDB EM SP 

 A Depois de um outubro 
muito chuvoso, um novem-
bro com precipitação abai-
xo da média. Foi o suficien-
te para que cidades paulistas 
ampliassem ou retomassem 
o racionamento de água que 
tem sido uma característica do 
interior no decorrer deste ano.

Normalmente dependen-
tes de mananciais como repre-
sas ou lagoas para abastecer 
suas populações, as cidades 
que sofrem com a crise hídri-
ca adotam medidas diferentes 
para tentar reduzir o consumo 
e, com isso, recuperar seus sis-
temas de captação. 

Como as previsões de chu-
va em algumas regiões tam-
bém não são favoráveis nos 
próximos meses, os rodí-
zios de agora têm como ob-
jetivo permitir que haja água 
para períodos como Natal e  
Réveillon.

 A Um morador de São Bernar-
do do Campo, que chegou de 
uma viagem do continente afri-
cano no último dia 27 foi testado 
contra a Covid-19 e segue sendo 
monitorado pela Vigilância Epi-
demiológica do município. Ele 
relatou descaso por parte das 
autoridades responsáveis pelo 
controle sanitário de passagei-
ros de outros países.

O primeiro teste realizado 
no paciente apresentou resulta-
do negativo para a doença, mas 
a prefeitura ainda aguarda aná-
lise de amostra enviada ao Insti-
tuto Adolfo Lutz. A África é foco 
da nova variante da Covid-19, 
denominada ômicron. 

Vindo da Etiópia pelo Aero-
porto Internacional de Guaru-
lhos, ao lado de mais 200 pas-

Água: apesar de chuvas 
racionamento persiste

Morador do ABC que 
viajou à África é testado

No decorrer do ano, mais 
de uma dezena de cidades 
do interior decidiram aplicar 
multas de até R$ 1.000 para 
quem fosse flagrado desper-
diçando água.

Em Salto, depois de a ci-
dade ter registrado em outu-
bro fortes chuvas e avançado 
à fase mais branda do racio-
namento, foi preciso regredir 
para a fase laranja, o que sig-
nifica que os moradores agora 
ficam 24 horas com água, se-
guida de outras 24 sem o abas-
tecimento em seus imóveis.

Itu, que enfrenta um ra-
cionamento de água desde o 
dia 5 de julho, assim segui-
rá pelo menos até o próximo 
dia 15. Em Porto Feliz, na últi-
ma sexta-feira (3) foi amplia-
do o prazo de interrupção no 
fornecimento de água devido 
ao agravamento da crise hí-
drica. (FP)

sageiros, o morador contou que 
durante o voo muitas pessoas 
estavam sem máscara e que, na 
sua avaliação, o teste realizado 
antes do embarque não tinha 
“credibilidade”, por ter sido rea-
lizado em condições inapropria-
das. Mesmo assim, ao chegar no 
Brasil, o passageiro sequer foi 
questionado sobre seu país de 
origem ou se apresentava sin-
tomas por parte da companhia 
aérea ou das autoridades aero-
portuárias.

“É um absurdo o passageiro 
sequer ter sua temperatura afe-
rida. Estamos tomando esta me-
dida por precaução e fazendo o 
que infelizmente as autoridades 
federais não fizeram”, explicou o 
prefeito Orlando Morando. (GSP 
e Diário Regional)

Pérola S.A. – CNPJ/ME nº 07.702.571/0001-17 – NIRE 35.300.327.233
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária

Nos termos da Lei nº 6.404/76 e do artigo 11, alínea “c”, e do artigo 13 da Companhia, ficam os Srs. Acionistas da Companhia 
convocados para reunirem-se em AGE a ser realizada no dia 15/12/2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na 
Rua Guaiaó, 66, conjunto 2616, sala 02, 26º andar, Aparecida, Santos-SP, a fim de deliberarem acerca da seguinte Ordem do 
Dia: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o balanço patrimonial e as demais demonstrações 
financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020; e (b) deliberar sobre a destinação 
do resultado dos exercícios sociais findos em 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020 conforme proposta da administração da 
Companhia. Informações Gerais: Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral Extraordinária por procurador, 
mediante procuração devidamente regularizada na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia, que ficará arquivada na 
sede da Companhia. O acionista ou o seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral Extraordinária munido de 
documentos que comprovem sua identidade e capacidade para a representação do respectivo acionista. Ademais, encontram-se 
à disposição dos acionistas na sede da Companhia, os documentos pertinentes aos itens da Ordem do Dia. Santos, 07/12/2021. 
Maria Fernanda do Santos Teixeira – Presidente do Conselho de Administração. (07, 08 e 09/12/2021)

O Vale do Anhangabaú foi reaberto na manhã de ontem após uma 
concessionária assumir a gestão

YURI ALEXANDRE/BRAZIL PHOTO PRESS/FOLHAPRESS
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 A Integrantes da cúpula 
da Polícia Federal querem 
o quanto antes um desfe-
cho das investigações sobre 
as suspeitas de interferência 
política de Jair Bolsonaro na 
corporação.

A dilação do inquérito que 
contrapõe o presidente a Ser-
gio Moro, avaliam esses poli-
ciais, é motivo de exposição 
para a PF, no centro de po-
lêmicas envolvendo o Palá-
cio do Planalto nos últimos 
tempos.

A chegada do ex-ministro 
da Justiça à pré-campanha 
presidencial para 2022 am-
plia esse desgaste.

Aliados de Moro afirmam 
que as suspeitas que pesam 
contra o chefe do Executivo 
relativas à polícia serão inevi-
tavelmente tema a ser explo-
rado durante a campanha. E 
defendem a criação de meca-
nismos para blindar a polícia 
da ingerência dos políticos.

A tese de que Moro ten-
tou salvar a polícia de Bolso-
naro segue de pé e é motivo 

Aliados de Moro afirmam que as suspeitas que pesam contra  
o presidente serão inevitavelmente tema a ser explorado

José Cruz/Agência Brasil

PF teme uso eleitoral de 
Moro contra Bolsonaro

ELEIÇÕES. Uso eleitoral de inquérito preocupa Polícia Federal (PF) em possíveis ações do ex-juiz Sergio Moro

de instabilidade, disse à re-
portagem um policial do alto 
escalão.

Do lado do presidente, a 
aposta é a de que o inquérito 
policial nada provará sobre 
as suspeitas e que o ex-juiz 
da Lava Jato sairá do episódio 
desmoralizado.

A apuração foi aberta em 
abril de 2020 a pedido da PGR 
(Procuradoria-Geral da Repú-
blica), após a saída de Moro do 
governo, quando pediu de-
missão do cargo e denunciou 
uma suposta interferência de 
Bolsonaro na PF para a pro-
teção de aliados e familiares.

O inquérito prolongou-se, 
entre outras razões, pelas dú-
vidas suscitadas quanto ao 
modelo de depoimento que 
Bolsonaro deveria prestar. 
Ele se negou a ser interroga-
do pessoalmente. Depois, ad-
mitiu prestar o depoimento. 
Nesse vaivém, mais de um 
ano se passou à espera de 
uma definição.

O inquérito está a cargo 
da Cinq (Coordenação de In-

quéritos nos Tribunais Supe-
riores), chefiada pelo delega-
do Leopoldo Soares Lacerda, 
que interrogou o presidente 
no início de novembro no Pa-
lácio do Planalto.

Bolsonaro negou e afir-
mou que o ex-ministro condi-
cionou uma troca no coman-
do da PF à sua indicação para 
uma cadeira no Supremo, de-
claração rebatida por Moro.

Busca-se desvendar no in-
quérito se o mandatário, mo-
tivado por interesses pessoais, 
demitiu o então diretor da PF, 
Maurício Valeixo, aliado de 
Moro desde os tempos de Lava 
Jato, e se também forçou a tro-
ca do superintendente no Rio.

Há nos autos material que 
permite aos investigadores 
avaliar se as alegações do ex-
-ministro da Justiça configu-
ram tipos penais tais como 
advocacia administrativa e 
obstrução de Justiça.

São mensagens enviadas 
por Bolsonaro ao ex-coman-
dado ou comentários sobre o 
assunto. (FP)

Presidente 
quer decisão 
única sobre 
passaporte

 A O presidente Bolsonaro 
(PL) quer assinar uma medi-
da provisória para determinar 
que apenas o governo federal 
pode decidir sobre a obrigato-
riedade do passaporte da va-
cina contra a Covid-19. “Tem 
uns itens que falam das me-
didas a serem adotadas por 
qualquer agente sanitário, es-
tado e município. Quero trazer 
para agente federal”, afirmou 
Bolsonaro ao site Poder360 
neste domingo (5).

De acordo com a publica-
ção, o presidente reforçou que 
a “vacina é opcional” e criticou 
prefeitos e governadores por 
obrigar a vacinação de pessoas 
no acesso a eventos públicos.

Atualmente, uma lei san-
cionada em fevereiro de 2020 
para o enfrentamento da co-
vid-19 autoriza o poder públi-
co a adotar medidas para con-
ter o avanço da doença, entre 
elas a vacinação. O Supremo 
Tribunal Federal (STF) garan-
tiu autonomia para Estados e 
municípios nas medidas sani-
tárias, mas sem retirar a com-
petência da União para cuidar 
da saúde dos brasileiros. (EC)

VACINA

 A A pesquisa Síntese de In-
dicadores Sociais (SIS): uma 
análise das condições de vida 
da população brasileira, di-
vulgada hoje (3) pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), no Rio de 
Janeiro, revela que o tempo 
médio de suspensão das ati-
vidades presenciais de ensino 
e aprendizagem em 2020, em 
função da pandemia, somou 
279,4 dias no Brasil.

Na rede pública, a mé-
dia de atividades suspensas 
presencialmente foi de 287,5 
dias, e, na rede privada, de 
247,7 dias. No geral, 99,3% das 
escolas da educação básica 
suspenderam as atividades 

Covid-19 suspende aulas de 99,3% das escolas

Pesquisa realizada pelo IBGE feita em todo o país mostra 
impactos da Covid-19 em escolas de educação básica

Rovena Rosa/Agência Brasil

presenciais e 90,1% não retor-
naram no ano letivo de 2020.

O maior tempo médio 
total de suspensão das au-
las presenciais foi identifi-
cado na Região Nordeste do 
País (299,2 dias), com desta-
que para a rede pública (307,1 
dias). Na rede privada de ensi-
no, o maior tempo médio de 
suspensão de aulas presen-
ciais foi observado na Região 
Sudeste (250,8 dias).

O IBGE informou que o 
Brasil está entre os países que 
tiveram o maior período de 
suspensão das aulas presen-
ciais, de acordo com o moni-
toramento global da Organi-
zação das Nações Unidas para 

Pesquisa realizada pelo IBGE feita em 
todo o País sobre educação básica levanta 
números preocupantes sobre a educação

Desse total, não foram dispo-
nibilizadas atividades escola-
res para 10,8%.

Na educação básica, 42,6% 
das escolas promoveram au-
las pela internet, sendo 35,5% 
na rede pública e 69,8% na 
rede privada. Os menores 
percentuais de adoção dessa 
estratégia de ensino foram 
identificados no Acre, Ama-
zonas, Pará e Roraima: 8,1%, 
9,9%, 13,2% e 13,3%, respecti-
vamente. Em contrapartida, 
os maiores percentuais foram 
vistos no Ceará (61,8%) e no 
Distrito Federal (82,9%).

Em 2019, 54% dos estu-
dantes de 15 a 17 anos tinham 
internet e computador ou no-
tebook em casa, sendo 48,6% 
na rede pública e 90,5% na 
rede privada. Entre os estu-
dantes brancos o total atin-
giu 67,3%, contra 46,8% para 
estudantes pretos. (AB e GSP)

a Educação, a Ciência e a Cul-
tura (Unesco).

Em novembro do ano 
passado, o IBGE apurou que 
2,4% dos estudantes de seis 

a 17 anos de idade frequen-
tavam aulas presenciais nor-
malmente e 5,4% de forma 
parcial, enquanto 92,2% não 
tinham aulas presenciais. 

 Júri da Kiss 
tem novo 
capítulo

 A A informação da testemu-
nha Stenio Rodrigues Fernan-
des (30) nesta segunda-feira 
(6), durante o julgamento pe-
las mortes na boate Kiss, de 
que estava em Caçapava do 
Sul, a cerca de 100 quilômetros 
de Santa Maria, no momento 
do incêndio que causou a mor-
te de 242 pessoas, levantou um 
questionamento no júri sobre 
a lista de vítimas que sobrevi-
veram à tragédia.

O advogado Bruno Selig-
man de Menezes, da defesa 
de Mauro Hoffmann, apon-
tado como sócio-proprietá-
rio da boate, perguntou ao 
ex-promoter da Kiss se ele 
sabia que foi apontado como 
uma das 636 vítimas pelo 
Ministério Público. Stenio 
afirmou que sim. (FP)

 A Uma pesquisa encomen-
dada pelo Instituto Brasileiro 
do Fígado (Ibrafig) ao Datafo-
lha mostrou que 55% dos bra-
sileiros com mais de 18 anos 
de idade consomem bebidas 
alcoólicas, sendo que 32%, ou 
seja, um em cada três indi-
víduos, consomem semanal-
mente. Desses, 44% conso-
mem mais de três doses por 
dia ou ocasião e nesse grupo 
11% consomem acima de dez 
doses por dia. A dose padrão 
à qual a pesquisa se refere é a 
de 14 g de álcool puro, o que 
corresponde a 45 ml de desti-
lado, ou 150 ml de vinho ou a 
uma lata de cerveja.

Realizado em setembro, 
o levantamento revelou ain-
da que entre aqueles que 
afirmam consumir de uma 
a duas doses de álcool por 
dia ou ocasião, as mulheres 
(42%) consomem mais do 

55% dos brasileiros adultos 
consomem bebida alcoólica

Consumo frequente de bebida alcoólica cresceu no Brasil  
entre jovens adultos com 18 anos ou mais; dados são do Ibrafig

Thiago Neme/Gazeta de S.Paulo

que homens (32%) e mais do 
que a média nacional (37%), 
assim como pessoas acima 
de 60 anos de idade (52%). 
Segundo a pesquisa, à medi-
da que aumenta o consumo 

por dia, diminui a faixa etá-
ria, sendo de 10% e 12% en-
tre pessoas de 18 a 59 anos 
de idade, contra 5% entre os 
maiores de 60 anos de idade.  
(AB)

 A Para o chefe da Diretoria de 
Análise de Políticas Públicas da 
Fundação Getulio Vargas (FGV), 
o sociólogo Marco Aurélio Rue-
diger, a entrevista do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va (PT) ao podcast Podpah na 
quinta-feira (2) e sua grande re-
percussão podem marcar um 
novo momento de participa-
ção da esquerda nas redes so-
ciais, ambiente que tem sido de 
domínio hegemônico da direi-
ta nos últimos anos.

Em contrapartida, o mode-
lo das lives de Jair Bolsonaro 
(PL) tem mostrado desgaste, 
ainda que tenha sido impor-
tante, diz Ruediger.

Mapeamento feito pela 
Dapp/FGV mostrou que a en-
trevista gerou mais de 310 mil 
menções no Twitter até a ma-
nhã da sexta-feira (3) -o vídeo 
tinha 5,4 milhões de visuali-
zações no YouTube neste sá-
bado (4). “As redes, em primei-

Lula no Podpah e a 
esquerda nas redes

ro lugar, são emocionais, e 
depois são racionais”, afirma  
Ruediger.

Nesse sentido, Lula e o PT 
têm o desafio de trabalhar 
com a fluidez das redes, en-
tendendo a linguagem do pú-
blico mais jovem e endereçan-
do pautas que atinjam esses  
grupos. (Camila Mattoso)

O sociólogo Marco 
Ruediger disse 
que a entrevista 
do ex-presidente  
Lula (PT) ao 
podcast Podpah 
e sua grande 
repercussão 
podem marcar um 
novo momento 
da esquerda nas 
redes sociais

Ômicron 
avança na 
África do Sul

 A Nesta segunda-feira (6), o 
presidente da África do Sul, 
Cyril Ramaphosa, disse que o 
país começa sua quarta onda 
da pandemia de Covid-19 em 
meio aos novos casos de in-
fecção pela variante ômicron 
e fez um apelo para que as 
pessoas se vacinem. As infor-
mações são da CNN.

O sul-africano afirmou 
que os hospitais têm inten-
sificado os preparativos para 
receber mais pacientes. “Na 
última semana, o número 
de infecções diárias aumen-
tou cinco vezes. Quase um 
quarto de todos os testes Co-
vid-19 agora dá positivo. Com-
pare isso com duas semanas 
atrás, quando a proporção 
de testes positivos estava em 
torno de 2%.” Ramaphosa 
pediu para os sul-africanos 
irem aos postos de vacinação.  
(FP)



Esta página faz parte da edição impressa produzida pelo Diário do Litoral 
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA.  A autenticidade deste documento pode  
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo site http://dldigital.com.br

A8diariodolitoral.com.br
Terça-feira, 7 De Dezembro De 2021 Classificados

LEI Nº 4204
Projeto de Lei nº 163/21 de autoria 
do Vereador Dercinho Negão do 
Caminhão. Institui e inclui no 
Calendário Oficial do Município o Dia 
da Favela e dá outras providências. 
Proc. nº 63614/21
KAYO AMADO, Prefeito do 
Município de São Vicente, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, faz saber que a Câmara Municipal 
decreta e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído e passa a constar 
do Calendário Oficial do Município 
o Dia da Favela, a ser celebrado 
anualmente no dia 4 de novembro.
Art. 2º As despesas decorrentes com 
a execução desta Lei ocorrerão por 
conta das doações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.
São Vicente, Cidade Monumento 
da História Pátria, Cellula Mater da 
Nacionalidade, em 06 de dezembro de 
2021.

KAYO AMADO
Prefeito Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Notifica os Contribuintes sobre o 
Lançamento do Imposto Predial 
e Territorial Urbano referente ao 
Exercício de 2022, nos seguintes 
termos: A Prefeitura Municipal de 
São Vicente, através da Secretaria da 
Fazenda, da Diretoria Tributária e do 
Departamento de IPTU, na forma do 
que dispõe o art. 39, § 2º, inciso I, 
alínea “a”, da Lei nº 1745, de 29 de 
setembro de 1977-Código Tributário 
Municipal, e suas alterações 
posteriores, NOTIFICA os Senhores 
Contribuintes sobre o Lançamento do 
Imposto Predial e Territorial Urbano - 
IPTU e da Taxa de Serviços Urbanos, 
constando as datas de vencimento do 
Decreto nº 1059-A de 16 de novembro 
de 1999, referentes ao Exercício 
Fiscal do Ano de 2022,sendo o 
primeiro vencimento dos Setores 
11, 12, 13 e 14 para dia 10/01/2022; 
dos Setores 15, 16 e 17, para dia 
11/01/2022; dos Setores 33 e 34, 
para dia 12/01/2022; dos Setores 31 
e 32 para dia 13/01/2022; dos Setores 
35, 51 e 52, para dia 14/01/2022; 
do Setor 36, para dia 15/01/2022; 
do Setor 37, para dia 16/01/2022 e 
do Setor 71 para dia 17/01/2022. 
Para os carnês de tributação 
exclusiva de TSU - Taxa de Serviços 
Urbanos, o primeiro vencimento 
será dia 20/01/2022. Por oportuno 
esclarecemos que os contribuintes 
que não receberem seus carnês para 
pagamento do IPTU/2022, por falta 
ou insuficiência de identificação de 
seu domicílio tributário, em virtude 
de cadastramento incorreto, podem 
ter acesso à 2ª via do boleto online, 
acessando o link: http://online.
saovicente.sp.gov.br/2via ou retirá-
lo na Prefeitura Municipal de São 
Vicente, no Centro de Atendimento 
ao Contribuinte - CAC, na Rua Frei 
Gaspar nº 384, Andar Térreo, sala 
04, no horário de 10 às 16 horas, 
devendo providenciar, em todas as 
hipóteses, a atualização de seus dados 
cadastrais, principalmente seu CPF. 
São Vicente, 06 de dezembro de 
2021. PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO VICENTE-Secretaria da 
Fazenda-Diretoria Tributária-Depto. 
de IPTU

PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
DO ITEM 7.5 DO EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO 
N.º 1/21–SEPLAN, DE 23/7/21. 
A Secretaria de Planejamento e 
Governança, da Prefeitura Municipal 
de São Vicente, no exercício de 
suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICO, a quem possa interessar, 
que se acha prorrogado, por 60 
(sessenta) dias, o prazo previsto no 
item 7.5, do Edital de Chamamento 
Público n.º 1/21–SEPLAN, publicado 
no dia 23/7/21. Edital na íntegra à 
disposição no endereço: https://www.
saovicente.sp.gov.br/publico/noticia_
assunto_lista.php?cod_menu=135. 
São Vicente, 6 de dezembro de 
2021. TALITA CORREA SANTOS-
Secretária de Planejamento e 
Governança

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO–CONVITE N.º 
30/21-PROC. ADM. N.º 62.194/21–
Objeto: Reforma estrutural na 
EMEF Prefeito Jonas Rodrigues. 
Adjudicado em 6/12/21 à favor da 
empresa Consitec Engenharia E 
Tecnologia Ltda., no valor total de 
R$ 324.568,06 (trezentos e vinte e 
quatro mil, quinhentos e sessenta e 
oito reais e seis centavos). Data da 
Homologação: 6/12/21. Just.: Lei 
Federal n.° 8.666/93. São Vicente, 
7 de dezembro de 2021. NIVEA DE 
CASSIA DUTRA COSTA MARSILI–
Secretária de Educação

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
E ADJUDICAÇÃO–PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 104/21-PROC. 
ADM. N.º 26713/21-Objeto: 
Prestação de serviço de confecção 
de material gráfico para atender à 
Secretaria de Turismo.  Arrematante: 
Ua Gráfica–Comércio e Prestação de 
Serviços Gráficos Eireli–EPP o Lote 1 
no valor total de R$ 20.300,00 (vinte 
mil e trezentos reais). Adjudicado em 
26/11/21. Homologação em 30/11/21. 
Just.: Lei Federal n.º 10.520/02. 
São Vicente 7 de dezembro de 
2021. MARTA FLORINDO–Chefe 
do Departamento de Compras e 
Licitações.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO–CONVITE N.º 
34/21-PROC. ADM. N.º 62.200/21–
Objeto: Reforma estrutural e interna 
na EMEF Raul Rocha do Amaral. 
Adjudicado em 6/12/21 à favor da 
empresa Arq Soluções Em Serviços 
Eireli, no valor total de R$ 324.534,27 
(trezentos e vinte e quatro mil, 
quinhentos e trinta e quatro reais 
e vinte e sete centavos). Data da 
Homologação: 6/12/21. Just.: Lei 
Federal n.° 8.666/93. São Vicente, 
7 de dezembro de 2021. NIVEA DE 
CASSIA DUTRA COSTA MARSILI–
Secretária de Educação

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO–CONVITE N.º 
32/21-PROC. ADM. N.º 62.195/21–
Objeto: Reforma estrutural na EMEF 
União Cívica Feminina. Adjudicado 
em 6/12/21 à favor da empresa Arq 
Soluções Em Serviços Eirelli, no valor 
total de R$ 324.719,17 (trezentos 
e vinte e quatro mil, setecentos e 
dezenove reais e dezessete centavos). 
Data da Homologação: 6/12/21. Just.: 
Lei Federal n.° 8.666/93. São Vicente, 
7 de dezembro de 2021. NIVEA DE 
CASSIA DUTRA COSTA MARSILI–
Secretária de Educação

LEI Nº 4205
Altera dispositivos da Lei nº 4055-A, de 18.09.20, que cria o Conselho Municipal 
de Economia Solidária e o Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária 
de São Vicente/SP.
Proc. nº 41010/19
KAYO AMADO, Prefeito do Município de São Vicente, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Passam a vigorar com a seguinte redação os seguintes dispositivos da Lei 
nº 4055-A, de 18.09.20, que cria o Conselho Municipal de Economia Solidária e 
o Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária de São Vicente/SP: 
I - Art. 3º:
“Art. 3º  O Conselho Municipal de Economia Solidária será constituído de dezoito 
conselheiros, sendo nove representantes do Poder Público e nove representantes 
da sociedade civil, sendo:
I - Poder Público:
a) um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Relações do Trabalho - SEDECT;
b) um representante da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES;
c) um representante da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal - 
SEMAM;
d) um representante da Secretaria de Turismo - SETUR; 
e) um representante da Secretaria de Cultura, Esportes e Cidadania –SECEC ;
f) um representante da Secretaria de Comércio, Indústria e Negócios Portuários 
- SECINP; 
g) um representante do Fundo Social de Solidariedade;
h) um representante da Câmara Municipal;
i) um representante do Gabinete do Prefeito.
II - Sociedade Civil:
a) cinco representantes de Empreendimentos de Economia Solidária do Município;
b) três representantes das entidades de Fomento à Economia Solidária deste 
Município;
c) um representante da comunidade indígena de São Vicente;
§1º  Os representantes do Poder Público serão indicados pelos órgãos responsáveis.
§2º  O representante indígena da sociedade civil será eleito entre seus pares.
§3º  Os representantes de Empreendimentos e de Fomento à Economia Solidária, 
integrantes da sociedade civil, serão eleitos na Conferência Municipal de 
Economia Solidária, priorizando a diversidade de representações na composição 
do Conselho.
§4º  Em caso de não preenchimento das vagas reservadas para as entidades 
de Fomento, essas serão preenchidas por representantes de Empreendimentos 
de Economia Solidária, ou vice-versa, eleitos na Conferência Municipal de 
Economia Solidária, se ainda assim não forem preenchidas em sua totalidade, 
estas serão preenchidas por indicação deste Conselho Municipal de Economia 
Solidária. 
§5º  Para cada representante titular deverá também ser indicado ou eleito um 
suplente, que o substituirá em seus impedimentos e o sucederá no caso de 
vacância.”
II – Art. 19:
“Art. 19.  Os representantes da sociedade civil para a primeira composição do 
Conselho Municipal de Economia Solidária serão eleitos por meio de processo 
eleitoral específico, bem como seu regimento, ambos firmado por Decreto, em 
processo de chamamento público, conduzido por uma Comissão de três membros 
representantes do Poder Público, sendo:
I – um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Relações do Trabalho - SEDECT;
II – um representante da Secretaria de Cultura, Esportes e Cidadania – SECEC;
III – um representante do Gabinete do Prefeito.”
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
São Vicente, Cidade Monumento da História Pátria, Cellula Mater da 
Nacionalidade, em 06 de dezembro de 2021.

KAYO AMADO
Prefeito Municipal

LEI Nº 4207
Autoriza a Caixa de Saúde e Pecúlio dos Servidores Municipais de São Vicente 
a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões 
de reais) para suplementar as dotações que especifica e dá outras providências.
Proc. nº 62397/21
KAYO AMADO, Prefeito do Município de São Vicente, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica a Caixa de Saúde e Pecúlio dos Servidores Municipais de São Vicente 
autorizada a abrir, em sua Contabilidade, um Crédito Adicional Suplementar no 
valor de         R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), destinado a suplementar as 
dotações do orçamento vigente a seguir discriminadas:

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS VALOR
04.01.01.04.122.0028.1009.4.4.90.52.00 R$       30.000,00
04.01.01.04.122.0028.2068.3.3.90.30.00 R$       85.000,00
04.01.01.04.122.0028.2068.3.3.90.39.00 R$  1.000.000,00
04.01.01.04.122.0028.2069.3.3.90.30.00 R$     129.000,00
04.01.01.04.122.0028.2069.3.3.90.36.00 R$     400.000,00
04.01.01.04.122.0028.2069.3.3.90.39.00 R$  4.000.000,00
04.01.01.04.122.0028.2070.3.3.90.08.00 R$     350.000,00
04.01.01.28.846.0028.0012.3.3.90.47.00 R$        6.000,00
Art. 2º  O crédito de que trata o art. 1º desta Lei será coberto por recursos previstos 
no art. 43, §1º, inc. II da Lei nº 4320/64.
Art. 3º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Vicente, Cidade Monumento da História Pátria, Cellula Mater da 
Nacionalidade, em 06 de dezembro de 2021.

KAYO AMADO
Prefeito Municipal

LEI Nº 4206
Institui o Boletim Oficial Eletrônico do Município - BOM.  Proc. nº 9872/21
KAYO AMADO, Prefeito do Município de São Vicente, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica instituído o Boletim Oficial Eletrônico do Município de São Vicente 
- BOM para a publicação oficial dos atos do Poder Executivo, seus órgãos e 
entidades da Administração Direta e Indireta, e do Poder Legislativo.
Parágrafo único. São permitidas edições extras do BOM para a divulgação e 
publicação de atos urgentes, mediante autorização do Chefe do Poder interessado.
Art. 2º  O BOM será a única ferramenta oficial de publicações dos atos dos 
Poderes Executivo e Legislativo de São Vicente, salvo aquelas que também 
devam ocorrer em jornal de grande circulação no município ou na região nos 
seguintes casos:
I - editais de concursos públicos ou processos seletivos para trabalho temporário 
de excepcional interesse público;
II - editais de licitações de obras ou respectivos extratos, independentemente do 
valor;
III - editais de licitações ou respectivos extratos para aquisições de bens ou 
contratação de serviços, independentemente do valor;
IV - outras hipóteses em que a legislação federal ou estadual exigir outro meio de 
publicidade e divulgação de atos.
Art. 3º  O BOM será publicado na rede mundial de computadores, em sítio 
oficial do Poder Público municipal, o qual poderá ser consultado por qualquer 
interessado, em qualquer lugar com equipamento que permita acesso à internet, 
sem custos e independentemente de qualquer tipo de cadastramento.
Art. 4º  A gestão do BOM ficará sob a responsabilidade do Poder Executivo, que 
regulamentará, por Decreto do Executivo:
I - seu formato, suas características visuais, sua divisão de cadernos em seções 
específicas, sua diagramação, implantação e funcionamento; 
II - a divulgação das publicações em periodicidade semanal mínima; 
III - a separação de cadernos para publicação dos atos do Executivo e do 
Legislativo;
IV - a diagramação da primeira página com os seguintes itens, no mínimo:
a) o brasão oficial do município;
b) o titulo “Boletim Oficial do Município de São Vicente”;
c) a indicação da Lei de sua instituição;
d) a data de sua publicação, o número da edição sequencial e ininterrupta, e o 
nome do responsável técnico;
e) os nomes do Prefeito e do Presidente da Câmara.
V - a assinatura digital das publicações, obedecendo aos requisitos de autenticidade, 
integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).
§1º  Competirá ao Prefeito a assinatura digital dos cadernos, com base em 
certificado emitido por autoridade certificadora credenciada, cabendo delegação 
a servidor formalmente designado.
§2º  Além da publicidade e divulgação dos atos oficiais, previstos no artigo 1º 
desta Lei, poderão ser publicadas notícias de interesse coletivo, informações sobre 
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, que tenham 
caráter educativo, informativo e de orientação social, observado o disposto no 
artigo 37, § 1º, da Constituição Federal.
§3º  É vedada a utilização de cores, brasões ou demais características visuais que 
não constituam símbolos oficiais do Município.
Art. 5º  Após a publicação no BOM, os atos e documentos não poderão sofrer 
modificações, acréscimos ou exclusões, ressalvada a publicação de retificação e 
as republicações, não são admitidas alterações dos atos já publicados. 
Parágrafo único. As retificações e as republicações dos atos publicados no 
BOM deverão ser publicadas na mesma forma e com referência expressa ao ato 
retificado ou republicado.
Art. 6°  Fica autorizada a terceirização dos serviços de editoração e diagramação 
do BOM, vedando-se, no entanto, a terceirização do conteúdo da publicação.
Parágrafo único. Aplicam-se às contratações de que trata o caput deste artigo 
as disposições da Lei Federal n.º 12.232, de 2010, e, no que couber, as da Lei 
Federal n.º 8.666, de 1993, ou outros diplomas que vierem a substituí-las.
Art. 7°  No âmbito administrativo municipal, constitui presunção juris tantum de 
efetividade as citações, intimações e notificações realizadas por intermédio do 
BOM instituído na forma da presente Lei.
Art. 8º  Os prazos serão contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data 
de sua publicação, caso não haja disposição contrária em legislação especial.
Parágrafo único.  A data constante no BOM corresponderá à data de sua 
disponibilização e publicação.
Art. 9º  As despesas referentes às publicações dos atos procedentes dos Poderes 
Executivo e Legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas, se necessário.
Art. 10. A presente Lei será regulamentada, no que couber, por Decreto do Poder 
Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. No mesmo prazo, deverão ser iniciadas as publicações oficiais 
pelo BOM ora instituído.
Art. 11.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  São Vicente, Cidade Monumento da História Pátria, 
Cellula Mater da Nacionalidade, em 06 de dezembro de 2021.

KAYO AMADO
Prefeito Municipal
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Curtas

DOR. João Gustavo, ir-
mão de Marília Mendon-
ça, afirmou em entrevis-
ta ao Fantástico (Globo) 
neste domingo (5) que 
pensou em desistir da 
música quando perdeu 
a irmã, há um mês. No 
entanto, ele decidiu se-
guir na carreira e lançou 
neste domingo a dupla 
sertaneja com Dom Vit-
tor. Os dois foram apa-
drinhados no programa 
por Maiara e Maraísa, 
que formavam com Ma-
rília o trio “As Patroas”.

TRETA. “Chato, chatinho, 
beleza. Eu não sou per-
feito nem finjo que sou. 
Mas agora...Pô, mentiro-
so?” O desabafo foi feito 
por Fiuk (31) em vídeo no 
Instagram na noite des-
te domingo (5), e é mais 
um capítulo na briga do 
ator, cantor e ex-BBB com 
Tata Werneck (38). Tudo 
começou ainda em se-
tembro quando Fiuk gra-
vou participação no Lady 
Night, no Multishow. 

O 
Porta dos Fun-
dos divulgou 
nesta segun-
da o teaser do 
seu Especial de 

Natal “Te Prego Lá Fora”. 
A produção, que pela pri-
meira vez é apresentada 
em formato de animação, 
vai ao ar no dia 15, na pla-
taforma de streaming Pa-
ramount+ que detém 51% 
do grupo. Assim como 
em outros anos, o espe-
cial deve provocar po-
lêmica. A história apre-
senta Jesus adolescente 
( Rafael Portugal), en-
frentando problemas de 
adaptação em seu novo 
colégio, a Escola Munici-
pal Eva e Adão. Ao lado 
de Lázaro (Fábio de Luca), 
seu melhor amigo, ele 
precisa ser tornar um 
bad boy para ninguém 
descobrir que na verdade 
ele é o Messias.

ESPECIAL DE NATAL 
Porta dos Fundos vem aí
Novo fi lme do 
grupo de comédia 
foi divulgado nesta 
segunda (6) e 
traz Jesus em um  
prostíbulo
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REPRODUÇÃO/YOUTUBE

Associação Atlética dos Portuários de Santos

Edital de Convocação

O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação 
Atlética dos Portuários de Santos - AAPS, no uso  de 
suas atribuições, CONVOCA os senhores Conselheiros, 
em pleno gozo de seus direitos, para Reunião Extraordiná-
ria a realizar-se no próximo dia 14 (terça-feira), em sua sede 
social, cita à Rua Joaquim Távora, nº 424, às 20h30min, 
em 1ª convocação, com, no mínimo, de 50% (cinquenta 
por cento) de seus membros ou às 20h30min, em segunda 
convocação, com qualquer número, para tratar da seguinte 
Ordem do Dia:

a) Posicionamento do Presidente da Diretoria Executiva, 
sobre o Grupo Peralta.
b) Explanação do Presidente da Diretoria Executiva, sobre 
as Alterações Estatutárias.
c) Apresentação pelo Tesoureiro, do Plano de Recuperação 
de Sócios.
d) Assuntos diversos.

Santos, 01 de dezembro de 2021.

José Maria Costa
Presidente do Conselho Deliberativo

Associação Atlética dos Portuários de Santos

Edital de Convocação

O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação 
Atlética dos Portuários de Santos - AAPS, no uso  de 
suas atribuições, de acordo com os Artigos 34, inciso I, item 
b, do Estatuto Social, CONVOCA os senhores Conselhei-
ros, em pleno gozo de seus direitos, para Reunião Ordinária 
a realizar-se no próximo dia 14 de dezembro (terça-feira), 
em sua sede social, cita à Rua Joaquim Távora nº 424, às 
19h30min, em 1ª convocação, com, no mínimo, de 50% 
(cinquenta por cento) de seus mebros ou às 20h, em se-
gunda convocação, com qualquer número, para tratar da 
seguinte Ordem do Dia:

a) Discutir e aprovar ou não a tabela de Taxas e Contribui-
ções e o Orçamento para o exercício seguinte, de acordo 
com proposta encaminhada pela Diretoria Executiva, acom-
panhada do parecer da Comissão Fiscal.
b) Assuntos diversos.

Santos, 01 de dezembro de 2021.

José Maria Costa
Presidente do Conselho Deliberativo
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Nome Saldo atual

ATIVO      79.407,38D
ATIVO CIRCULANTE      78.207,38D

DISPONIBILIDADES      78.207,38D
CAIXA      78.207,38D

Caixa      78.207,38D
ATIVO NÃO CIRCULANTE       1.200,00D

IMOBILIZADO       1.200,00D
BENS E DIREITOS EM USO       1.200,00D

Máquinas e Equipamentos       1.200,00D

PASSIVO      79.407,38C
PASSIVO CIRCULANTE          56,00C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS          56,00C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER          56,00C

ISS Retido a Recolher          56,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO      79.351,38C

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS      79.351,38C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS      79.351,38C

Superavits Acumulados         818,52C
Superavit/Deficit N/ Exercicio      78.532,86C

MARCELO HENRIQUE DE ALMEIDA BENEDITO ANA MARIA RIBEIRO FERNANDEZ PIRES
CONTADOR Presidente

06/12/2021 10:57:29

CPF: 121.243.938-47 CPF: 944.035.708-87
CRC: 2SP038504O5

contábil SCI VISUAL Sucessor

CRECHE ANJOS DO AMANHA E EDUCACAO 
INFANTIL

Balanço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam  R$ 
79.407,38 - (Setenta e Nove Mil Quatrocentos e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos)

O MM. JUIZ DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE SANTOS – SÃO PAULO, DR. FERNANDO 
DE OLIVEIRA MELLO, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER a 
todos que o presente edital, virem ou dele tiverem conhecimento, que 
nos autos do processo nº 1011581-60.2020.8.26.0562 que neste juízo 
corre seus trâmites, processo de Execução de Título Extrajudicial – 
Despesas Condominiais, que são réus: JOÃO ALBINO ROBLES, CPF 
062.593.598-53 e ANA MARIA ROBLES, CPF 272.446.758-28, no qual 
o Autor CONDOMÍNIO WAVE OFFICES, requer o pagamento, no prazo 
legal, das cotas condominiais no valor de R$35.646,13 (trinta e cinco 
mil, seiscentos e quarenta e seis reais), referente à sala 803. E assim, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado na forma 
da lei, ficando citados os eventuais réus em lugar incerto e desconhecido, 
para se fazerem representar nos autos por advogado, bem como 
advertidos de que não sendo impugnada a execução no prazo legal, será 
requerido o prosseguimento do feito com as medidas cabíveis. Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade de Santos, 23 de novembro de 2021.

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE 

PREÇOS Nº 01/2021 TÉCNICA E PREÇO

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços 
de Assessoria e Consultoria em Marketing, Relações Públicas e 
Assessoria de Comunicação Social para subsidiar a Unidade de 
Comunicação Social da Guarujá Previdência.
O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser obtidos 
gratuitamente no site www.guarujaprevidencia.sp.gov.br, link 
“Licitações”. Os demais atos que necessitarem de publicidade 
serão publicados oficialmente apenas no Diário Oficial do 
Município, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 6º, 
inciso XIII e Lei Municipal nº 2.812/2001, e disponibilizados, em 
caráter informativo, no site da Guarujá Previdência.
Os envelopes 01, 02 e 03, serão recebidos na Divisão de Compras 
e Licitações, no dia 10 de janeiro de 2022 até as 09h30m, quando 
se dará a sua abertura.

Guarujá-SP, 03 de dezembro de 2021
Edler Antonio da Silva

Diretor Presidente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE SÃO 
VICENTE CODESAVI - EM LIQUIDAÇÃO

C.N.P.J. nº 49.189.822/0001-51
NIRE 35.300.101.057

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, às 10:00 (dez) horas, no 
dia 17 de dezembro de 2021, em sua sede social, à Rua 
Padre Anchieta nº 462, 2º andar, Centro, em São Vicente-
SP, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:
a) Análise do pedido de prorrogação de prazo para 
dissolução da Companhia por mais 180 dias;
b) Apresentação de relatório do estado da liquidação da 
Companhia e prestação de contas dos atos praticados no 
período;
c) Apresentação do Orçamento das Receitas e 
Despesas para o exercício de 2022, para discussão e 
aprovação;
d) Extinção do Conselho de Administração da 
Companhia;
e) Revisão e atualização do Plano de Ação para liquidação 
da Companhia.

São Vicente, 07 de dezembro de 2021
Leandro Lima dos Santos

Liquidante

Edital de Convocação de Assembleia de Fundação 
de Associação Civil de Fins Não Econômicos – 
ASSOCIAÇÃO AMIGAS DO BEM 
 
A Associação Amigas do Bem (AADB), com sede em 
Santos-SP, na Rua Pindorama n. 8, CJ. 14, Boqueirão, 
Cep. 11045-530, vem, representada aqui por Mônica 
Maria de Souza Salles, CONVOCAR, por meio presente 
edital, todos os interessados e interessadas, para a 
Assembleia Geral constitutiva da Associação, que 
será realizada na Rua Barão de Paranapiacaba n. 233, 
Cj. 603, Encruzilhada, Santos-SP, no dia 16/12/2021, às 
18:30 horas, com a seguinte ordem do dia: 
1. Aprovação do Estatuto e Constituição da Associação 
2. Eleição e Posse dos membros da Diretoria e do 
Conselho Fiscal
Aqueles e aquelas que não puderem comparecer 
poderão se fazer representar por um procurador, com 
procuração respeitando os ditames legais. 
Contando com a presença e participação de todos os 
interessados e interessadas, subscreve-se o presente 
edital de convocação. 

Mônica Maria de Souza Salles 
Santos/SP, 07 de Dezembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. PROC. 0012544-51.2021.8.26.0562. O MM Juiz de 
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Santos/SP, Dr. Joel Birello Mandelli, na forma da Lei, FAZ 
SABER a ALESSANDRA CARPENTIERI DE OLIVA, CPF 216.209.178-07, THEREZA 
CARPENTIERI, CPF 121.205.958-10, e CATHARINA ANNUNZIATA, CPF 691.999.068-72, que 
lhes foi ajuizada Ação de Cumprimento de Sentença por Sociedade Visconde de São Leopoldo e, 
encontrando-se as executadas em lugar ignorado, foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que no prazo de 15 dias, contados após o decurso de 30 dias supra, paguem a quantia de R$ 
13.487,45 (agosto/2021), atualizada e acrescida de custas, sob pena de multa de 10% e 
honorários de advogado de 10%, e expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se 
os atos de expropriação (art. 523 e §§ do CPC). Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que as executadas, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresentem nos próprios autos, a sua impugnação (art. 525 CPC); 
sendo nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. 0013162-11.2012.8.26.0562. A 
MM Juíza de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Santos/SP, Dra. Lívia Maria de Oliveira Costa, na 
forma da Lei, FAZ SABER a WELLINGTON RIBEIRO RIOS, CPF 385.902.618-67, que lhe foi 
ajuizada uma Ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança, por ESPÓLIO DE CARLOS 
SOARES MARTINS, alegando ser credor de R$ 9.304,89 (09/02/2012), referente aos aluguéis e 
encargos discriminados nos autos, da sala nº 11, sito à Rua Marechal Floriano Peixoto, 51, 
Santos/SP. Fica o réu CITADO para que, no prazo de 15 dias, contados após o decurso do prazo 
de 20 dias supra, efetue o pagamento do débito, corrigido e acrescido dos aluguéis e acessórios 
que se vencerem até a data do depósito, despesas processuais e honorários advocatícios, ou no 
mesmo prazo conteste a ação, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
na petição inicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia. Fica ainda INTIMADO o 
réu, de que foi concedida a liminar de desocupação voluntária do imóvel supra, no prazo de 15 
dias. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. 0013305-24.2017.8.26.0562. O MM Juiz de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Santos/SP, Dr. Gustavo Antonio Pieroni Louzada, na forma da 
Lei, FAZ SABER as herdeiras CLAUDIA ROBERTA MADUREIRA, CPF 135.065.328-47, SUYARA 
MARA MADUREIRA, CPF 121.821.828-29, MARIA LUCIA MADUREIRA, CPF 189.105.658-10 e 
SARAH MADUREIRA, CPF 281.195.438-40, que nos autos do Cumprimento de Sentença movido 
por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SANT’ANNA, para cobrança de R$ 48.149,70 (08/05/2018), foi 
deferido pelo MM Juiz de Direito, o pedido do condomínio autor (fls. 228/229), para alteração do 
polo passivo com a substituição do espólio de José Roberto Madureira, por suas herdeiras acima 
mencionadas. Assim, ficam CITADAS por este EDITAL, para que se pronunciem, no prazo de 05 
(cinco) dias, contados após o decurso do prazo de 20 dias supra (art. 690 CPC), sob pena de 
serem consideradas revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 25 
de novembro de 2021. 

P REGÃO PRESENCIAL N.º 127/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

10.449/2021

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA 
FIXA E TABELA DE BASQUETE COM 
INSTALAÇÃO”
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR 
VALOR POR LOTE
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
COM RESERVA DE COTA PARA 
MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE
Pelo presente comunicamos a todos 
os interessados que esta Prefeitura 
realizou alterações no Edital do 
Pregão Presencial supramencionado. 
Face ao exposto, informamos que a 
data do recebimento dos envelopes 
PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO 
designada, inicialmente, para o dia 
26/11/2021 às 09h30min (Horário 
Ofi cial de Brasília - DF), foi transferida 
para o dia 28/12/2021 às 09h30min 
(Horário Ofi cial de Brasília - DF). 
Informamos ainda que o Edital 
ALTERADO poderá ser retirado, 
GRATUITAMENTE, por quem já o 
adquiriu presencialmente e também 
estará disponível no site www.
praiagrande.sp.gov.br para consulta e 
download de todos os interessados.

Praia Grande, 06 de dezembro de 2021. 
RODRIGO SANTANA - Secretário 
Municipal de Esporte e Lazer

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

P REGÃO ELETRÔNICO N.º 123/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

4.095/2021

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE KIT DE CASTRAÇÃO, 
MICROCHIP E LEITOR DE MICROCHIP”
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR 
PREÇO UNITÁRIO
LICITAÇÃO COM AMPLA 
CONCORRÊNCIA E COTA RESERVADA 
DE 25% PARA ME E EPP
SESSÃO PÚBLICA: www.bec.sp.gov.br
NÚMERO DA OFERTA DE COMPRAS: 
855800801002021OC00169
Pelo presente comunicamos a todos os 
interessados que esta Prefeitura está 
SUSPENDENDO a Sessão Pública do 
Pregão Eletrônico supramencionado, 
designada para o dia 07/12/2021, às 
09h30min (Horário Ofi cial de Brasília- DF), 
considerando a necessidade de revisão 
do Edital, fi cando adiada “sine die”.
Este comunicado estará disponível nos 
sites www.praiagrande.sp.gov.br e www.
bec.sp.gov.br para ciência, consulta e/ou 
download de todos os interessados.

Praia Grande, 06 de dezembro de 2021. 
CLÉBER SUCKOW NOGUEIRA - 
Secretário Municipal de Saúde Pública

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 38/2021

Processo Administrativo nº 32432/2021
Objeto da Licitação: Registro de Preç os 
para aquisição de materiais médico-
hospitalares – Grupo 1-2022 para atender 
a Secretaria de Saúde do Município de 
Guarujá.
LICITAÇÃO DE AMPLA PARTICIPAÇÃO
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

Endereço Eletrônico: www.bec.sp.gov.
brou www.bec.fazenda.sp.gov.br

DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO 
EDITAL: 10/12/2021
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA 
ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 
10/12/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA 
SESSÃO PÚBLICA: 22/12/2021 às 
09h30m 
(Horário Ofi cial de Brasília - DF)
Nº DA OFERTA DE COMPRA: 
833500801002021OC00058

O Município de Guarujá, através da 
Secretaria de Saúde, TORNA PÚBLICO 
que na data, horário elocal acima 
assinalados, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Eletrônico, com 
critério de julgamento de acordo com o 
Edital. 
O Edital na íntegra e seus anexos 
poderão ser obtidos gratuitamente no 
site www.guaruja.sp.gov.br, através 
do link “Serviços Online”; “Sistema de 
Licitações”, ou pessoalmente, na Diretoria 
de Compras e Licitações(mediante o 
recolhimento de R$ 25,00 referentes aos 
custos de reprodução).

Guarujá, 01 de Dezembro de 2021.

GIULIANO ALTIERI VIDOTTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicidade Legal

Anuncie: 
(13) 3301-9777 
publ icidade@diariodolitoral.com.br

A leitura 
na medida 

certa.

Anuncie aqui, ligue: (13) 3301-9777

publicidade@diariodolitoral.com.br
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 A Mongaguá, que completa 
62 anos de emancipação polí-
tico-administrativa, nesta ter-
ça-feira, 7, vai muito além dos 
seus 13 quilômetros de belas 
praias. O município oferece 
diversos pontos de atração tu-
rística e de belezas naturais 
para aqueles que procuram 
descanso e lazer.

Um exemplo é o Poço das 
Antas, no Parque Turístico 
Umberto Salomone, um dos 
pontos turísticos mais visita-
dos por turistas e moradores. 
Trata-se de uma queda-d’água 
que forma uma cachoeira, ter-
minando com uma piscina 
de água natural. É um recan-
to ecológico e dispõe de uma 
boa infraestrutura, com ba-
nheiro, pontes com corrimão, 
lanchonetes, guarita e estacio-
namento. Funciona das 9h às 
17h, as taxas são R$ 4 para pe-
destres e motos, e R$ 20 para 
carros com até cinco pessoas.

Outro ponto interessante 
é o Morro da Padroeira, loca-
lizado no Centro. Com mais 
de 15 metros de altura e cerca 
de 2,5 toneladas, a imagem de 
Nossa Senhora Aparecida está 
instalada em uma trilha ur-
bana feita em uma passarela 
de madeira com 150 metros 
de extensão. São 139 degraus 
em meio a mata nativa. De lá 
pode-se avistar pássaros sil-
vestres e, no deck, 30 metros 
acima do chão, é possível ter 
uma visão privilegiada da re-
gião. Funciona das 8h às 17h e 
a entrada é gratuita.

A Feira de Artesanato é 
mais opção de lazer na região 
central da Cidade. No total são 
98 quiosques com arquitetu-
ra própria de madeira maciça 
e tijolos aparentes. É um dos 

No Poço das Antas, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, há uma bela cachoeira e uma piscina de água natural

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Uma cidade que vai 
muito além das praias

ATRAÇÕES TURÍSTICAS. Além dos seus 13 quilômetros de praias, Mongaguá se destaca por locais de belezas naturais e de pesca esportiva

melhores lugares para quem 
quiser comprar o artesana-
to local nos finais de semana.

A Plataforma de Pesca, lo-
calizada em Agenor de Cam-
pos, é um dos cenários mis 
bonitos do País, em especial, 
aos amantes da pesca ama-
dora. Instalada em 1977, é a 
maior plataforma pesquei-
ra em estrutura de concreto 
armado. Avança 400 metros 

onde há diversas atrações, 
como passar o dia todo pes-
cando, curtir as piscinas de 
águas naturais ou descansar 
à sombra de uma árvore.  

HISTÓRIA
Mongaguá, que tem 58.567 
habitantes conforme o IBGE, 
é uma palavra indígena que 
significa “água pegajosa”, dada 
pelos indígenas guaranis que 
viviam às margens dos rios 
Mongaguá e Aguapeú.  

No século XVI, segundo 
historiadores, emissários de 
Martim Afonso de Souza, em 
suas viagens pelo litoral pau-
lista, paravam em Mongaguá 
para descansar. Parte do ter-
ritório atual de Mongaguá si-
tuava-se, na época, na Capita-
nia de São Vicente e outra em 
Itanhaém.

A construção da rodovia 
Padre Manoel da Nóbrega, li-
gando Mongaguá a São Pau-
lo, deu um grande impulso ao 
crescimento do distrito. Em 
24 de Dezembro de 1948 foi 
criado o Distrito de Monga-
guá e incorporado ao muni-
cípio de Itanhaém.

Dez anos depois, o movi-
mento de emancipação cres-
ceu e o plebiscito foi marcado 
pelo juiz da 119ª Zona, para 7 
de dezembro de 1959. E em 31 
de Dezembro de 1959, o go-
vernador Jânio Quadros, assi-
nou a lei e Mongaguá foi ele-
vada à categoria de Cidade. 

A data do aniversário de 
Mongaguá passou a ser co-
memorada no dia do plebis-
cito e não na data da elevação 
à categoria de Município. Foi 
também elevado à Estância 
Balneária no dia 7 de dezem-
bro de 1977. (Nayara Martins)

mar adentro, forma um “T” 
e se lança 86m para cada um 
dos lados. Na entrada há sani-
tários, local apropriado para 
lavagem de pescados e apetre-
chos de pescas. Funciona das 
8h às 20 horas. Adultos pa-
gam R$ 5, maiores de 60 anos 
R$ 2,50, crianças entre 3 a 10 
anos R$ 3 e, abaixo de 3 anos, 
não pagam.

O Parque Turístico Ecoló-

gico, em Agenor de Campos, 
também é um local bastante 
procurado por turistas e mo-
radores. Criado em 1996, o 
Parque é uma área destinada 
à visitação pública, cujo prin-
cipal objetivo é a educação 
ambiental, abordando temas 
como o tráfico de animais sil-
vestres, lixo, reciclagem, con-
servação da biodiversidade e 
de áreas verdes.

Possui recinto para jabutis, 
um serpentário com cobras 
peçonhentas e não peçonhen-
tas, um viveiro de aves, recin-
to de quati, jacaré, tucanos e 
aquários tropicais e marinhos. 
Funciona das 9h às 16h. Adul-
tos pagam R$ 3, crianças até 7 
anos e adultos maiores de 60 
não pagam.

Outra dica de passeio é 
o Complexo da Zona Rural, 

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

MONGAGUÁ
62 ANOS
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 A Para celebrar o aniversá-
rio de 62 anos de Mongaguá, 
a prefeitura do município en-
tregou à população diversas 
obras. Nesta terça-feira, 7, às 
10 horas, acontece o culto de 
ação de graças, em frente à 
prefeitura de Mongaguá, na 
avenida Getúlio Vargas, no 
Centro. Já às 16h, será realiza-
da a sessão solene na Câmara 
de Mongaguá, na avenida São 
Paulo, no bairro Vera Cruz. 

 Às 19 horas também acon-
tece a missa de ação de graças 
em homenagem ao aniversário 
de Mongaguá, na Igreja Matriz 
Nossa Senhora Aparecida, na 
avenida São Paulo, no centro. 

Hoje está programado ain-
da o Baile Oficial da Melhor Ida-
de, às 20 horas, no Centro Cul-
tural Raul Cortez, na avenida 
São Paulo, no bairro Vera Cruz.    

A programação, que iniciou 
dia 1º deste mês e prossegue até 
dia 15, prevê além de obras, ati-
vidades culturais e esportivas.  

Uma delas é a estátua de São 

Mongaguá festeja 
aniversário com 
entrega de obras

BAIRRO VERA CRUZ. Uma das principais obras entregues à 
população é a nova Unidade de Vigilância em Zoonoses

A Unidade de Vigilância em Zoonoses oferece um novo espaço para vacinas e esterilização de cães e 
gatos, no bairro Vera Cruz, em Mongaguá

DIVULGAÇÃO

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Pedro – Pescador de almas, que 
foi entregue na última quar-
ta-feira, dia 1º. Trata-se de um 
monumento com sete metros 
de altura, sendo três metros da 
base e quatro da escultura, em 
homenagem a São Pedro e aos 
pescadores da Cidade. Está lo-
calizada na avenida Mário Co-
vas Júnior, anexo à praça Dudu 
Samba, na região central.

SAÚDE.
Na tarde de quinta-feira, 2, a 
Administração inaugurou a 
nova Unidade de Vigilância 
em Zoonoses, localizada na 
avenida São Paulo, no bair-
ro Vera Cruz. O equipamento 
conta com salas de ambula-
tórios e de vacinas mais am-
plos do que o antigo Centro de 
Controle de Zoonoses.

Há espaços de espera para 
a preparação e esterilização de 
animais e também tem novos 
gatis, canis e locais mais ade-
quados para o armazenamen-
to de rações. As áreas externas 
receberam pisos intertravados. 
O novo prédio passou a ter es-
tacionamento coberto para os 
veículos do Serviço de Vigilân-
cia à Saúde. 

Houve ainda a entrega de 
60 mil metros quadrados de 
pavimentação, o que equiva-
le a 10 quilômetros de ruas e 
avenidas, em diversos bairros 
da Cidade.

LAZER.
Já na última na sexta-feira, 3, a 
prefeitura entregou a revitali-

zação da praça Frederico Plat-
zeck, que oferece novos equi-
pamentos de academia, pistas 
de cooper, playground para 
crianças, além de uma nova ilu-
minação, localizada na avenida 
São Paulo, na região central. 

A Administração realizou 
ainda a implantação de mais 
de 4 mil pontos de iluminação 
de Led na avenida São Paulo, 
no centro.

Neste sábado, dia 11, tam-
bém está prevista a inaugu-
ração da nova escola de surfe 
“Ricardo Decanini”, na avenida 
Mário Covas Júnior, no bairro 
Agenor de Campos.    

REGULARIZAÇÃO.
Outra ação foi a entrega de 
títulos de propriedade para 
70 famílias, que ocorreu no 
final da tarde de segunda-fei-
ra, dia 6. Elas foram benefi-
ciadas com a regularização 
fundiária.

São famílias que já aguar-
davam, há cerca de 60 anos, 
pela escritura definitiva da 
casa e residem nos bairros Jar-
dim Primavera, Mazzeo, Vila 
Operária e Jardim São Fran-
cisco. A solenidade aconteceu 
na EMEIF Profª Cláudia Maria 
Andrela, no bairro de Agenor 
de Campos.

A programação se estende 
até a próxima quarta-feira, dia 
15, com várias atividades espor-
tivas, campeonatos e apresen-
tações culturais em diversos 
bairros de Mongaguá.  (Nayara 
Martins) A Praça Frederico Platzeck tem novos aparelhos para atividades esportivas e playground
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As homenagens, 
que começaram 
no dia 1º 
deste mês e 
prosseguem 
até dia 15, 
preveem também 
atividades 
culturais e 
esportivas

A estátua de São Pedro, 
um monumento com 

sete metros de altura, 
faz uma homenagem aos 

pescadores da Cidade
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MÁRCIO MELO GOMES 

“O desafio é continuar o trabalho e 
devolver a autoestima ao morador

FOTOS: NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

 A A afirmação é do prefeito de Mongaguá, 
Márcio Melo Gomes (Republicanos), de 43 
nos, mais conhecido como Márcio Cabeça. 
Ele está na sua primeira gestão como pre-
feito eleito, com 14.046 votos. Foi eleito vi-
ce-prefeito no ano de 2017, mas teve que 
assumir o Executivo no final de outubro 
de 2018, como prefeito interino. 

Márcio Cabeça também foi vereador 
entre 2004 e 2005, quando assumiu a pre-
sidência da Câmara. Foi reeleito no período 
de 2008 a 2012, sendo o vereador mais vota-
do. Ele é comerciante e formado em Gestão 
Pública.  

Diário do Litoral - Quais os investi-
mentos previstos em obras públicas?

Márcio Gomes - Apesar de enfrentar di-
ficuldades, nesta fase de pandemia, e com 
queda de arrecadação, Mongaguá conse-
guiu se superar bastante. Somos a cidade 
com o menor orçamento da região, mas 
focamos em obras de drenagem e pavi-
mentação de ruas. Ampliamos a ciclovia 
nas avenidas Marina, no Centro, e Montei-
ro Lobato, que liga Itanhaém a Mongaguá, 
do lado morro. No total são cinco quilôme-
tros e um investimento de mais R$ 2.800 
mil. Vamos entregar reformas nas praças 
Frederico Platzeck e a Dudu Samba, am-
bas na região central, com pistas de coo-
per, um trecho de ciclovia, iluminação de 
led e novo piso. Hoje, as famílias podem 
frequentar as praças à noite. E a estátua de 
São Pedro na Avenida Mário Covas Júnior. 
O Poupatempo deve funcionar, em parce-
ria com o governo do Estado, até fevereiro 
de 2022, em uma área na região central. 
A Avenida Nossa Senhora de Fátima, em 
Agenor de Campos, está com obras de pa-
vimentação e infraestrutura. Foi iniciado 
o processo de licitação para a recuperação 
do calçadão da orla da praia, no valor de R$ 
28 milhões, com verba do governo federal. 
Mas devido a um entrave judicial entre as 
empresas está parado. O prazo vai até feve-
reiro para usar a verba. Haverá a repagina-
ção da avenida do Mar, com verba do Dade, 
vamos trocar o asfalto, ampliar a ciclovia, as 
pistas de cooper, previstas para 2022. Quan-
to às obras de drenagem de águas pluviais, 
priorizamos os problemas de enchentes 
em vários bairros. Realizamos a drenagem 
em ruas no bairro Primavera e nos bairros 
Itaóca e Vila Atlântica, com a máquina an-
fíbia. São investimentos em torno de R$ 7 
milhões, realizados em menos de três anos.                 

DL - Na área da Saúde, quais são os 
avanços?   

MG - Instalamos um local específico 
para exames de tomografia, mamografia 
e raios X digital, há muitos anos cobra-
do pelo população. O serviço funciona na 
avenida Brasília Teixeira Seckler, no centro. 
Atende durante 24 horas, casos de urgência, 
emergência e de ambulatório.  Criamos o 
Centro Médico em Agenor de Campos e o 
Pronto Socorro no bairro Vera Cruz. A ideia 
é também modernizar a UPA, em Agenor 
de Campos, em 2022, que prestou atendi-
mento para casos de Covid-19. A cidade tem 
o menor número de casos e de mortes na 
região. Um dos desafios é instalar o Caps, 
por meio de verba a ser liberada pelo go-
verno federal, para o atendimento na saú-
de mental. E implantar uma farmácia em 
cada Unidade Básica de Saúde. Hoje, existe 
uma farmácia central. Está aberto o concur-
so público para a contratação de médicos, 
enfermeiros e outros profissionais da Saú-
de. Inauguramos a nova Unidade de Vigi-
lância em Zoonoses, na avenida São Paulo, 
com a estrutura ampliada, um investimen-
to bastante esperado pela população. O es-
paço contará com as baias separadas para 
gatos e cães, além de ambulatórios e salas 
de vacina.   

DL - E os investimentos na Educação?
MG - Estamos recuperando escolas que 

estavam há muitos anos sem investimen-
tos. São quatro escolas em reforma – a 
EMEF Jacyra de Souza Oliveira, a EMEF Ja-
coub Koukdjian e a EMEF Flórida Mirim e 
a EMEF Vereador Joaquim Monteiro. Inicia-
mos a construção de uma nova escola, no 
Jardim Arpoador, e vai ser a maior escola 
do litoral sul, com 18 salas de aula. Deve 
funcionar em período integral com aulas 

de música, judô, ballet, além de um piso 
superior e quadra de esportes. A previsão é 
concluir em fevereiro de 2022. E uma nova 
creche no bairro Santa Eugênia, a ser con-
cluída até janeiro. Além de outra creche, na 
região central, para atender a demanda de 
crianças na fila de espera. Investimos na 
área de tecnologia nas unidades escolares, 
com mesas play table e um novo sistema 
de tablets aos alunos. Já está em andamen-
to o processo licitatório para entregar os 
uniformes e os kits escolares, no início do 
ano. Assumimos o governo com sete cre-
ches e, em três anos, vamos ter dez unida-
des. Nosso objetivo é chegarmos, em 2024, 
com mais sete unidades escolares. A ideia 
é colocar câmeras de monitoramento em 
todas as escolas do município em 2022.      

DL - Na Segurança o que está previsto?
MG - Implantamos a Ronda Ostensiva 

Municipal (Romu), no ano passado, e pas-
samos de uma para sete viaturas da Guar-
da Civil Municipal. A GCM tem 68 guardas, 
mas vamos chegar a 120 até 2024. O foco da 
Administração é implantar a nova sede da 
GCM, mas a prioridade hoje é investir em 
câmeras de monitoramento. Ao assumir 
havia 26 câmeras e, hoje, temos 38. A ideia 
é chegar a 200 para atender todos os aces-
sos na Cidade. Alguns pontos principais já 
receberam as câmeras e recuperamos ou-
tras. Mongaguá é cortado pela rodovia e 
tem 16 entradas, o que dificulta o controle 
de acesso.

DL - Quanto à geração de emprego, 
quais as ações?

MG - Assumimos em 2018 em um cli-
ma de grande turbulência e desconfiança 
por parte da população. Mongaguá esta-
va há muitos anos sem ter investimentos 
de grandes empresas. Trouxemos de volta 
os investidores, com obras importantes, 
como a reforma na Praça Dudu Samba e 
de infraestrutura nos bairros Flórida Mi-
rim e na avenida Nossa Senhora de Fátima, 
em Agenor de Campos. Grandes franquias 
se estabeleceram na Cidade, além de dois 
mercados atacadistas. Isso é resultado de 
planejamento e voltamos a gerar empre-
gos. A vinda do posto do Sebrae para qua-
lificar a mão-de-obra foi um dos pontos 
fundamentais. Realizamos o 1º Encontro 
de Mulheres Empreendedoras. 

DL - No Turismo como incentivar a 
vinda de turistas?

MG - A Cidade é privilegiada, além da 
praia, temos a área rural, o Poço das An-
tas, o Parque Ecológico e as feiras de arte-
sanato, pontos importantes e que precisam 
ser melhorados. A ideia é firmar parcerias 
com a inciativa privada, para incentivar o 
turismo na zona rural e em outros locais, 
como visitas nas aldeias indígenas, nas tri-
lhas ecológicas e passeios de caiaque no rio 
Mongaguá. Vamos ter a Festa do Peixe e Ca-
marão e atrair turistas fora da temporada. 
O Belvedere é um dos pontos mais lindos 
da cidade e, hoje, está abandonado. A ideia 
é, em parceria com o setor privado, cons-
truir um restaurante, teleférico ou um ele-
vador panorâmico, em 2022. 

DL - Na Habitação, quais são os pla-
nos?

MG - Assinamos um convênio com o 
governo do Estado este mês e a Cidade 
vai ganhar 136 unidades habitacionais de 
moradia popular, no Jardim Praia Grande. 
Além do programa “Cidade Legal” que pre-
vê a regularização fundiária e já beneficiou 
mais de 1000 moradores. Na semana de 
aniversário, 70 famílias receberam a escri-
tura definitiva, nos bairros Jardim Prima-
vera, Mazzeo, Vila Operária e Jardim São 
Francisco. É uma emoção aos moradores 
que estão há cerca de 60 anos nos bairros. 
Mais 500 famílias devem ser beneficiadas.

DL - Qual é o principal desafio até o 
final da gestão?

MG - O principal desafio é continuar o tra-
balho com união e devolver a autoestima ao 
morador de Mongaguá. A ideia é ter uma ci-
dade diferente e que as pessoas tenham mais 
dignidade e oportunidade. É fundamental a 
união de todos e pensarmos em Mongaguá. 
E conscientizar para que cada um faça a sua 
parte.  (Nayara Martins)

Assumimos em 2018 
em um clima de 

grande turbulência e 
desconfiança por parte 

da população 

A ideia é ter uma 
cidade diferente e que 

as pessoas tenham 
mais dignidade e 

oportunidade
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